
 RADA OBCE OHROBEC  - zápis z jednání ze dne  24.3.  2017 

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

 

Omluveni: Ing. Monika Keřková, MPA, Roman Hrabě 

 

Zapisovatelka: H. Adamkovičová 

Hosté zastupitelé:  A. Škorpa, J. Ovčáček 

Ověřovatelé zápisu:  Ing. T. Maruniak, M. Krkošková Králová 

Program:   

1) Změna stanoviště na BIO odpad – Kontejnery na bioodpad budou opět od dubna do října.  

 Stanoviště na Kárově – ZMĚNA – u čističky odpadních vod v ul. Lipová, 

 Stanoviště v Ohrobci – zůstává – u bývalého obchodu v ul. K Vranému. 
Rada obce souhlasí s umístěním kontejnerů na bioodpad pro letošní rok 2017 takto: 
Výsledek hlasování:  PRO: 3;   PROTI: 0;  ZDRŽEL SE: 0 
 
 
2) Změna kontejnerového stání na tříděný odpad –  původní stanoviště: u křižovatky Károvská 
– Na Širokém I. Důvodem je využívání kontejnerů občany ze Zálep, neustálý nepořádek, stížnosti, 
dle svědků – odhazování odpadu projíždějících přímo z auta, stání je umístěno na cizím 
pozemku. Nové stanoviště je navrženo na obecním pozemku v ulici na Širokém III. 

     Rada obce souhlasí se změnou kontejnerového stání z původního stanoviště    
     u křižovatky  Károvská – Na Širokém I na nové stanoviště Na Širokém III. 

 Výsledek hlasování:  PRO: 3;   PROTI: 0;  ZDRŽEL SE: 0 
 
 
3) Spol. Aqua contact předložila nabídku na zpracování návrhu rozšíření a úprav stávající 
technologické linky pro výhledové zatěžovací parametry při respektování požadavků na složení 
finálního odtoku dle platné legislativy (ČOV Ohrobec) ve výši 48.410,- Kč bez DPH. Předseda 
finančního výboru M. Červenka se k návrhu starostovi vyjádřil – nemá námitek.  Tento podklad 
bude důležitý pro podání žádosti o dotaci. 
Rada obce souhlasí s nabídkou společnosti Aqua Contact Praha v.o.s. na zpracování návrhu 
rozšíření a úprav technologie ČOV Ohrobec ve výši 48.410,- Kč bez DPH. 
Výsledek hlasování:  PRO: 3;   PROTI: 0;  ZDRŽEL SE: 0 
 
4) Ul. V Zahrádkách – par.č. 268/1 část komunikace v majetku pí, Rychlovské.  Na obci 

proběhlo jednání s majiteli přilehlých pozemků k části komunikace par.č. 268/1. Nakonec bylo 

přislíbeno přítomnými, že částku cca 200.000,- Kč obci uhradí po vyřešení vlastnictví obcí. 

Rada obce bere na vědomí informaci ohledně části komunikace V Zahrádkách. 

 

5) Stav komunikací na Kárově – na obec přichází spousta stížností na stav komunikací. 

V letošním roce se začnou opravovat komunikace nebo jejích části, které jsou v majetku 

obce.  

Do konce dubna budou vytypované komunikace, kde je obec 100% vlastníkem, které budou 

v letošním roce opraveny celkově – jako  části ul. Lipová a Jarovská v roce 2016. 

Rada obce navrhuje komunikaci K Lesíčku a právě zde opravit pouze části ve vlastnictví 

obce. 

Skupina, která se bude zabývat  výběrem komunikací, které budou opravovány, je ve 

složení: Antonín Škorpa, Jiří Ovčáček, Roman Hrabě  



Rada obce souhlasí  s postupem oprav komunikací na Kárově a souhlasí se jmenováním 

pracovní skupiny, která se bude věnovat výběru ulic k opravám.  

 

 

 

 

………………………………………….. 

Ing. Otakar Janeba 

 

 

 

 

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

          Ing, Tomáš Maruniak                     Michaela Králová Krkošková 


