
                                                       Zápis 

                z VH MÚLP, která se konala  dne 3.2.2020, v obci Dolany. 

Program : 

1.     Zahájení VH a přivítání přítomných. 

2.     Kontrola zápisu z VH, která se konala dne 16.12.2019, v obci Braškov. 

3.     Volba ověřovatelů zápisu. 

4.     Vyhlášení Jarního kola MDT. 

5.     Informace k pozvánce na pracovní  setkání  „Akce I/61 propojení D6, D7 obchvat 

        Kladna“,  které se uskuteční dne 10.2.2020  v 10.00 hod. v sále OÚ ve Velkém 

        Přítočně. Předmětem jednání bude prezentace dokumentace pro územní  

        řízení, včetně řešení rozpracovaných připomínek jednotlivých subjektů. Jak   

        všichni víme, stavba je prioritní dopravní stavbou v našem regionu s ohledem na 

        rozšiřování průmyslových zón Kladno-Jih a Kladno –Východ, tak i v řešení  

        současné dopravní situace. Účast zástupců zainteresovaných členských obcí  

        mikroregionu. 

6.     Dobrovolný svazek obcí Kladensko : 

         - Finální verze Stanov DSO Kladensko. 

         - Smlouva o zřízení DSO Kladensko a vstup členských obcí mikrorergionu  do   

           uvedeného svazku, s termínem ohlášení vstupu do  7.2.2020. 

         - Setkání zástupců obcí, které vstoupí do uvedeného svazku  dne 17.2.2020 na  

           MMK  od 15.00 hod. 

7.     Organizační a různé : 

         - S odvoláním naVH ze dne 16.12.2019  bod programu 9. a následnou informaci            

           starostky města Buštěhrad,  paní Ing. arch. D. Javorčekové,  ze dne 13.1.2020,    

           projednat  orientační návrh termínu zpracování billboardu mikroregionu, včetně  

           cenové  nabídky. 

         - Stav kolem cyklostezky Lidice-Hřebeč. 

         - Rozpočtové opatření č. 6. 

         - Inventarizační zpráva za rok 2019. 

K bodu 1. 

VH zahájila předsedkyně mikroregionu, paní Ing. Jana Nedvědová. Přivítala přítomné 

a konstatovala, že kromě představitele obce Hřebeč, která se omluvila z důvodu 

dovolené paní starostky, byli přítomni představitelé všech členských obcí 

mikroregionu. 
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K bodu 2. 

Byla provedena kontrola zápisu z VH, která se konala dne 16.12.2019 v obci Braškov. 

Ověřovatelé zápisu a nikdo z přítomných neměli žádných připomínek a zápis byl 

jednohlasně odsouhlasen. 

Pro: 9                                                Proti: 0                                                   Zdržel se: 0 

K bodu 3. 

Ověřovateli zápisu byli zvoleni: pan J. Burger, starosta obce V. Přítočno a pan 

J.Kolbek, starosta obce Pletený Újezd. 

Pro: 9                                                Proti: 0                                                   Zdržel se: 0 

K bodu 4. 

Bylo vyhlášeno jarní kolo MDT/ 2020. O podmínkách MDT, včetně termínů podání 

žádostí, informovala VH paní P. Vagenknechtová, starostka obce Stehelčeves. El. 

poštou byly informovány všechny členské obce našeho mikroregionu.  

Pro: 9                                                Proti: 0                                                   Zdržel se: 0 

K bodu 5. 

VH velmi ocenila iniciativu V. Přítočna, jmenovitě jejího starosty, pana J. Burgera, 

týkající se svolání a organizace setkání zainteresovaných obcí našeho mikroregionu 

s ŘSD a představitelů projekce k akci I/61, propojení D6, D7, obchvatu Kladna, které 

se bude konat dne 10.2.2020 na OÚ v obci V. Přítočno. VH byla starostou V. Přítočna, 

panem J. Burgerem seznámena s představou, jak by mělo výše uvedené setkání 

probíhat a co je jeho smyslem. Půjde tedy o prezentaci dokumentace pro územní 

řízení, včetně řešení rozpracovaných připomínek jednotlivých subjektů. Bylo znovu 

zdůrazněno, že jde o prioritní dopravní stavbu v našem regionu s ohledem na 

rozšiřování průmyslových zón Kladno –Jih a Kladno-východ, což se bez výjimky 

dotýká celého našeho mikroregionu a tedy všech jeho členských obcí. VH  s uvedenou 

iniciativou vyslovila svůj souhlas a podporu. Očekává, že výše uvedeného setkání se 

zástupci a představitelé našich členských obcí, účastní. VH zároveň odsouhlasila, že 

mikroregion bude k uvedené problematice zaujímat průběžně konstruktivní, ale i 

kritické stanovisko. VH předpokládá, že z uvedeného setkání bude zpracován zápis, 

který bude projednán na nejbližší VH. 

Pro: 9                                                    Proti: 0                                  Zdržel se: 0 
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K bodu 6. 

Vzhledem k tomu, že individuelní vstup členských obcí mikroregionu do DSO 

Kladensko, nebyl v některých obcích projednán na úrovni zastupitelstev se  k této 

problematice vrátí příští VH. Včetně informace o průběhu a výsledcích setkání 

zástupců obcí v uvedeném svazku, které se konalo dne 17.2.2020 na MMK 

Pro: 9                                                     Proti: 0                                              Zdržel se:0 

K bodu 7. 

VH se na základě informace zpracovatele návrhu billboardu zabývala stavem jeho 

zpracování. Požádala některé obce, aby na základě požadavku zpracovatele návrhu 

billboardu předaly požadované  podklady v kvalitním zpracování, tedy v použitelné 

formě. Viz. požadavek zpracovatele návrhu, zaslaný el. poštou všem členským obcím. 

Pro: 9                                                      Proti: 0                                              Zdržel se:0 

VH vzala na vědomí informaci, že na Odbor výstavby MMK, byly předány všechny 

dokumenty, týkající se cyklostezky Lidice-Hřebeč, včetně souhlasu majitelů 

soukromých pozemků. 

Pro: 9                                                          Proti: 0                                         Zdržel se: 0                                              

VH  vzala na vědomí Rozpočtové opatření č. 6. 

Pro: 9                                                       Proti: 0                                            Zdržel se: 0 

VH vzala na vědomí Inventarizační zprávu 2019. 

Pro: 9                                                        Proti: 0                                           Zdržel se: 0 

Usnesení: 

1. VH odsouhlasila bez připomínek zápis z VH, která se konala dne 16.12. 2019 v obci 

     Braškov. 

2.  Ověřovateli zápisu byli zvoleni: pan J. Burger, starosta obce V. Přítočno a pan  

     J.Kolbek, starosta obce Pletený Újezd. 

3.  VH odsouhlasila vyhlášení MDT  jaro/2020, včetně podmínek a termínů podání 

     žádostí. 
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4. VH odsouhlasila setkání členských obcí mikroregionu s ŘSD a s představiteli  

     projekce, týkající se I/61, propojení D6, D7, obchvatu Kladna, které inicioval  

     starosta obce V. Přítočno, pan J. Burger. Setkání se uskuteční dne 10.2.2020 na OÚ 

     V. Přítočna. 

5. VH vzala na vědomí informaci o současném stavu kolem DSO Kladensko.  

     Předpokládá se projednání členství v uvedeném svazku na úrovni obecních 

     zastupitelstev, v kontextu s finální verzí stanov uvedeného svazku, vstupu obcí do  

     uvedeného svazku a jednání DSO Kladensko dne 17.2.2020 na MMK. 

6.  VH vzala na vědomí informaci o současném stavu zpracování návrhu billboardu   

      pro mikroregion. Požádala členské obce o dodání kvalitních podkladů pro  

      zpracování uvedeného návrhu. 

7. VH vzala na vědomí informaci, že na Odbor výstavby MMK, byly předány všechny 

     dokumenty, týkající se cyklostezky Lidice- Hřebeč. 

8.  VH vzala na vědomí Rozpočtové opatřeníč.6. 

9.  VH vzala na vědomí Inventarizační zprávu 2019. 

 

                                                                                        Ing. Jana Nedvědová 

                                                                                              předsedkyně 

RNDr. Miroslav Oplt, CSc. 

V Buštěhradě 15.3.2020 


