
 RADA OBCE OHROBEC  - zápis z jednání ze dne  15.11.  2016 

Přítomni: Ing. Otakar Janeba, Michaela Králová Krkošková, Roman Hrabě, Ing. Tomáš Maruniak, 

 

Omluveni: Ing. Monika Keřková,   

 

Zapisovatelka: H. Adamkovičová 

Ověřovatelé zápisu:  R. Hrabě, M. Krkošková Králová 

Program:   

1) Návrh výše vodného a stočného na rok 2017 
2) Petice k návrhu novelizace zákona o odpadech 
3) Károvská ulice – stížnost na hluk a špatný stav vozovky,  
4) Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů 
5) Zvolská – Břežanská – stížnost na plnou čáru. 
6) Granty 2017 
7) Victoriaville – pozemky u Károvské 
8) Územní plán obce Ohrobec 
9) Oprava škarpy Károvská 
10) Černá zvěř 
11) Xedos – nedodělky na budově ZŠ 
12) Přestupková komise 
13) Běžecký závod – 18.12. 

 

1) Návrh výše vodného a stočného na rok 2017: 
- Vodné 50,-     Kč/m3 bez DPH zůstává stejně jako v letošním roce 
- Stočné 40,93 Kč/m3 bez DPH zůstává stejné jako v letošním roce. 

Rada obce souhlasí s návrhem výše vodného a stočného na rok 2017 a předává ke schválení 
zastupitelstvu obce. 
PRO: 4;      PROTI: 0;        ZDRŽEL SE: 0 

 

2) Petice k návrhu novelizace zákona o odpadech:  Sdružení Místních Samospráv ČR připravilo petici, 
kde upozorňuje na hlavní nedostatky návrhu nového zákona o odpadech. Zástupci obcí Mikroregionu 
Dolnobřežansko se na svém zasedání připojili svými podpisy k této petici. 
Hlavní nedostatky: 

a) Návrh na nepřiměřené několikanásobné navýšení skladových poplatků, což se promítne 
přímo do cen služeb občanů. 

b) Nesouhlas s nově zavedeným zdaněním skladovacích poplatků přes DPH.  
c) Nesouhlas s návrhem na zákaz skladování komunálních odpadů k roku 2024, když EU 

navrhuje omezení na 10% k roku 2030.  
d) Nesouhlas s ekonomickým omezováním samostatností obcí tím, aby vybrané skladové 

poplatky od obcí byly přerozdělovány, či vyváděny mimo odpadové hospodářství obcí. 
e) Odmítnutí dalšího růstu administrativní zátěže obcí. 
f) Návrh zákona ohrožuje dosavadní velmi dobré výsledky ze strany obcí a občanů do 

barevných popelnic (kontejnerů). 
g) Zákon neobsahuje evropské recyklační cíle, které bude muset ČR plnit již za 9 let. 
h) Nesouhlas se změnou dosavadních systémů plateb poplatků za odpady v obcích. 

Rada obce bere na vědomí připojení obce k petici k návrhu novelizace zákona o odpadech. 
 

3) Károvská ulice – obec obdržela od p. Karkana  a p. Bareše stížnost na špatný úsek Károvské od 
zastávek Ohrobec (u pekárny Beruška) po začátek Károva.  Letošní oprava se jim zdála zcela 
nedostatečná a zbytečná. 



p. Bareš vypracoval velmi podrobně studii o provozu a hlučnosti na Károvské a o dopadech, které má 
provoz v daném úseku na jeho rodinný dům.  
Obec předala tuto studii obecní policii Vestec s tím, aby se zaměřila na nedodržování rychlosti.   
Na základě doporučení odborné firmy se větší opravy asfaltu v tomto období nebudou provádět. 
V tuto dobu, jakmile se zlepší počasí, budou zaasfaltovány 3 větší díry vprostřed Károvské na 
zmiňovaném úseku.  Na jaře se počítá s opravou.    
Rada obce souhlasí s řešením stížnosti na komunikaci Károvská takto: 
Výsledek hlasování:    PRO: 4;     PROTI: 0;     ZDRŽEL SE: 0. 
 

4) Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů – mezi obcí Ohrobec, Krajskou správou údržby silnic a 
krajským úřadem Středočeského kraje. Jedná se o rozšíření hráze rybníku. Obec Ohrobec by uhradila 
projekt a Krajský úřad bude hradit samotnou realizaci.  
Rada bere na vědomí a předává zastupitelstvu k projednání. 
 

5) Zvolská – Břežanská – stížnost na plnou čáru – P. Čížek (Praha) a p. Novotný si stěžovali  na umístění 

dopravních značek „zákaz předjíždění“ na začátku a konci obce a na plné čáry na Zvolské a Břežanské. 

Starosta obce má sjednanou schůzku na toto téma, zítra 16.11., na Městském úřadě, odboru 

dopravy, za účasti zástupce dopravního inspektorátu ČR. 

Rada obce bere na vědomí informace o stížnostech na dopravní značení a plnou čáru na Zvolské a 

Břežanské  a chystaném následném jednání na toto téma na Mě Ú Černošice. 

 

6) Granty 2017 –  návrh vyhlášení grantu obce Ohrobec na rok 2017 a stanovení jeho pravidel je za 

stejných podmínek jako na letošní rok – tzn. : 

- maximální celková výše 60.000,- Kč.  

- zaměření:  veřejně prospěšné aktivity 

- minim. výše 2.000,- Kč – maximální výše 20.000,- Kč. 

Rada obce souhlasí s předloženým návrhem na vyhlášení grantu na rok 2017 a předává 

zastupitelstvu ke schválení. 

Výsledek hlasování:    PRO: 4;     PROTI: 0;     ZDRŽEL SE: 0. 
 

7) Návrh na majetkoprávní vyrovnání -  společnost Victoriaville Ltd. (vlastnictví pozemků na LV 713) . 

Obec  požádala spol. Victoriaville o upřesnění, o které pozemky se jedná.  Z přiložené mapky 

v odpovědi je patrné, že dané pozemky jsou proslučkované  s pozemky obce, což by znamenalo dvojí 

vlastnictví. Obec požádala geodetku paní Němečkovou o zjištění správného stavu na katastru 

nemovitostí. 

Rada obce bere na vědomí informaci o dalších krocích při jednání se spol. Victoriaville Ltd. 

 

8) Územní plán obce Ohrobec – místostarosta Ing. T. Maruniak  a starosta obce si sjednají schůzku s Ing. 
Vrbovou, odbor územního plánování  v Černošicích. Hlavním tématem budou připomínky dotčených 
orgánů a občanů k územnímu plánu obce Ohrobec. Veřejné projednání by mělo proběhnout na 
začátku příštího roku 2017. 
Rada obce bere na vědomí informaci o Územním  plánu Obce Ohrobec. 

 

9) Oprava škarpy na komunikaci Károvská – v několika částech Károvské hrozí zborcení krajnice do 
přiléhající škarpy. Obec zahájí opravy svépomocí  ve dvou nejkritičtějších bodech.  Do škarpy bude 
položeno dešťové odvodnění a vpustě. 
Rada obce souhlasí s opravou škarpy u komunikace Károvská. 
PRO:   4;    PROTI:   0;      ZDRŽEL SE:   0. 

 
10) Černá zvěř – na základě stížnosti na výskyt černé zvěře za ulicí Obloukovou proběhla jednání 

s místním  Mysliveckým sdružením. Do dané lokality byly dány odpuzovače. Přesto se tam černá zvěř 



opět vyskytla. Proběhla naháňka.  Myslivci budou znovu vyzváni k opakované naháňce v tomto úseku 

přilehlého lesa. 

Rada obce bere na vědomí informaci o výskytu černé zvěře za ulicí Obloukovou. 

 

11) XEDOS – nedokončené práce na základní škole.  Firma Xedos stále nedokončila nedodělky na základní 

škole. Starosta obce vyzve podáním stížnosti již po několikáté přímo majitele firmy. 

Rada obce bere na vědomí informaci o nedodělkách spol. Xedos na budově základní školy.  

 

12) Přestupková komise – předsedkyně přestupkové komise informovala starostu obce o ukončení své 

činnosti v přestupkové komisi k 31.12.2016 z časových důvodů.  Obec Ohrobec z tohoto důvodu 

požádala Město Jesenice o převzetí přestupkové komise, jak tomu bylo v minulosti. 

Rada obce souhlasí s převzetím přestupkové komise Městem Jesenice a předává zastupitelstvu ke 

schválení. 

PRO:   4;    PROTI:   0;      ZDRŽEL SE:   0. 

 

13) Běžecký závod – na obec byla zaslána žádost o povolení  běžeckého závodu Trailové Závisti 2016, 

který by měl být veden přes obecní pozemky par.č. 468/1 a 470/1. Obec bude souhlasit za podmínek, 

že pořadatelé  zajistí všechna potřebná povolení , bezpečnost v průběhu celého závodu a celkový 

úklid trasy po závodu. 

Rada obce souhlasí s povolení závodu Trailová závist 2016 za výše uvedených podmínek. 

PRO:   4;    PROTI:   0;      ZDRŽEL SE:   0. 

 

 

 

 

………………………………………….. 

Ing. Otakar Janeba 

 

 

 

 

  

Ověřovatelé zápisu:   …………………………………………………..                 ………………………………………………… 

                                                    Roman Hrabě                                               Michaela Králová Krkošková 

 


