Obecní zastupitelstvo

Z činnosti Zastupitelstva obce Dobřejovice

Z naší obce

Výpis z obecně závazné vyhlášky č. 2/2008 - o veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě v obci Dobřejovice
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Jednání dne 13. 4. 2011:
- Bylo určeno pořadí místních komunikací pro zainvestování vodovodem a splaškovou
kanalizací. Pořadí vychází z předběžně schválených návrhů a aktualizuje se podle potřeby obce na dokončení jednotlivých etap. Pořadí bude aktualizováno v případě, že se
podaří získat stavební povolení na vodovod a kanalizaci v ulici Příčná. Rychlost zainvestování sítěmi je odvislá od finanční situace obce.
Pořadí ulic: Kaštanová I, U Křížku, Kaštanová II + Jesenická + Nad Hliníkem,
U Kapličky I + Košumberk, Čestlická od Příčné, Polní, Skalická, Březová, U Kapličky
II, Slepá, U Potoka.
Zároveň byly schváleny návrhy Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavby vodovodu, splaškové kanalizace a plynu a Smlouvy o dílo.
- Byla vybrána firma na měření hluku z Pražského okruhu pro obec Dobřejovice.
Měření provede Akustické centrum, které zajistí i sčítání dopravy. Měření bude začátkem května v ulici Na Draškách, a to celodenní.
Jednání dne 27. 4. 2011:
- Zastupitelstvo vybralo firmu AVS Projekt, s.r.o., Praha 7 jako dodavatele na projektování oprav a rekonstrukce vybraných místních komunikací za nabídkovou cenu
349.320,- Kč, vč. DPH. Jedná se o Kaštanovou I, Polní, Příčnou, U Křížku, Březovou
a U Kapličky.
- Starostka informovala o zahájení stavby cyklostezky Průhonice – Dobřejovice, která
povede kolem Průhonického parku a bude končit u Spodního rybníka. Cyklostezka by
měla být dokončena v říjnu – listopadu 2011.
- Zastupitelstvo schválilo zadání zpracování znaleckého posudku na cenu pozemků pod
navrženým zemním valem podle silnice II/00101. Cílem je vybudovat protihlukový val
na ochranu proti hluku z Pražského okruhu. Další postup se bude odvíjet od jednání
s vlastníky pozemků.
- Byl odsouhlasen záměr občanského sdružení Parentes na zřízení Základní školy
v prostorách Zámečku Dobřejovice, a to na dobu 1-2 roky.
Celé znění zápisů ze zasedání Zastupitelstva obce lze najít na www.dobrejovice.eu.
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V zájmu zajištění veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně, bezpečnosti a zdraví se stanovují následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci:
Na veřejných prostranstvích v zastavěné části obce je možný pohyb psů pouze na vodítku.
Toto ustanovení se nevztahuje na psy služební a záchranářské při výkonu služby a záchranných prací, na psy speciálně vycvičené jako průvodci zdravotně postižených osob a na lovecké psy při výkonu práva myslivosti za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy. Pro volný pohyb psů se
vymezují prostory mimo zastavená území obce a jejich části. Volný pohyb psů v těchto prostorách je
možný pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.
Držitel zvířete je povinen odstranit exkrementy, které držené zvíře na veřejném prostranství
zanechalo.

Výpis z obecně závazné vyhlášky č. 1/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Dobřejovice
Podmínky spalování suchých rostlinných materiálů
1) Suché rostlinné materiály nelze spalovat v období od 1. 5. do 31. 10. v době od 16:00 hodin
do 8:00 hodin příštího dne.
2) Suché rostlinné materiály nelze spalovat v období celého roku v neděli a státem uznaných
svátcích.

Výtah ze zákona č. 200/1990 Sb. Zákon o přestupcích (124/1993 Sb.),
(334/2002 Sb.) - znění dle 199/10 Sb.
					

Ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku
v územní samosprávě
1) Přestupkem je porušení i jiných povinností, než které jsou uvedeny v §21 až 45, jestliže jsou
stanoveny zvláštními právními předpisy včetně nařízení obcí, okresních úřadů a
krajů.
2) Přestupkem proti pořádku ve věcech územní samosprávy je porušení
povinností stanovených ve vyhláškách obcí a krajů vydaných na úseku
jejich samostatné působnosti.
3) Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 30 000 Kč.
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