Slovo starostky
S uzávěrou Kaštanové a Jesenické ulice bylo nutné přemístit autobusovou zastávku ve směru na Prahu do míst, kde kdysi tato zastávka bývala, a to na ulici Košumberk.
K 1. říjnu 2011 bude „parta“, která staví sítě, posílena o další „partu“, aby v tomto roce byla ještě zainvestována ulice U Křížku a Kaštanová I a U Zámku. V případě,
že kapacity společnosti FK Bau, a.s., budou ještě v letošním roce dostatečné, bude
možná zainvestována i ulice Košumberk. Pokud bude možné provádět přes zimu další práce, musí být zvoleny místní komunikace, které nemají vazbu na silnice III. třídy. Harmonogram výstavby bude připraven v návaznosti na vývoj počasí a kapacity
společnosti FK Bau, a.s.
Po dokončení výstavby vodovodu, kanalizace a plynovodu (ulice U Křížku),
bude obec zajišťovat jejich kolaudaci ve výše uvedených komunikacích v roce 2011,
aby se občané mohli na sítě připojovat.
V komunikacích, ve kterých se budou stavět vodovod a kanalizace, není zahrnuta místní komunikace Příčná. Tato komunikace nemá stavební povolení. V říjnu
2011 by mělo dojít k jednání o možném prodeji spoluvlastnických podílů na pozemku
komunikace. Pokud by prodej proběhl, bude obec ihned zajišťovat stavební povolení,
protože chybějící část řadů v Příčné ulici znemožňuje napojení ulice Polní na vodovod i kanalizaci.
Ve vazbě na dokončení vodovodu a kanalizace ve stávající části obce vzniká velký problém s kapacitou čističky odpadních vod. Přestože byl záměr povolen a v době
žádosti byla údajně kapacita dostatečná, a to i na záměry obsažené v územním plánu,
tak v současné době se kapacita již vyčerpává.
Z tohoto důvodu, i ve vazbě na další záměry výstavby, se připravuje intenzifikace obecní ČOV.
Problematika stavu komunikací a dopravy v obci Dobřejovice
Společnost Metrostav, která bude zajišťovat opravy povrchu komunikací III.
třídy (Čestlická, Kaštanová, Jesenická), navrhla, že s ohledem na pokládku vodovodu
a kanalizace bude vhodnější provést opravy povrchů až příští rok v jarních měsících,
aby došlo alespoň k částečnému sesednutí zeminy po výkopech. Toto po posouzení
situace zastupitelstvo obce přijalo s tím, že Metrostav provede nejnutnější opravy
na silnici Jesenické a opraví dvě nejhorší propadlá místa v Čestlické ulici, aby vydržela přes zimu. Při stavbě vodovodu a kanalizace v Kaštanové ulici byly poškozeny
chodníky (polámaný asfalt a vyvrácené obrubníky). Firma FK Bau, a.s., provedla
provizorně opravu podsypáním propadlých částí. Před konečnou opravou komunikace Kaštanové opraví obrubníky a povrch chodníků. Konečná oprava povrchu komunikací Kaštanová, Jesenická, Čestlická bude dokončena do 31. 5. 2012.
V listopadu 2011 by měl být dokončen a uveden do provozu most přes D1 ve
směru na Říčany. V současné době je provoz v obci silně zvýšený a v případě některých řidičů i velmi nebezpečný. Obec Dobřejovice je součástí objízdné trasy na
Říčany a také se určitě nepříznivě projevuje vliv otevření EXITU 8.
Množí se žádosti občanů o různé druhy omezení dopravy. Není však možné
těmto požadavkům vyhovět, protože je musí povolit Odbor dopravy Říčany, policie
a odsouhlasit také autobusoví dopravci - a ti to v současné době odmítají. Z toho
důvodu rozhodlo zastupitelstvo přes zimní období nechat zpracovat návrh zklidnění
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průtahu obcí a zároveň zaktualizovat pasport dopravního značení. Po odsouhlasení
policií, odborem dopravy a ROPIDem, bude obec postupně opatření realizovat tak,
aby v první řadě byla ošetřena nejsložitější místa, jako je Čestlická, dále Košumberk a Jesenická.
Dalším záměrem obce je provést rekonstrukci a opravu místních komunikací
a chodníků, které jsou v nejhorším stavu, a to po výstavbě inženýrských sítí. Postup a rychlost oprav bude záviset na finančních možnostech. I v tomto případě
bude obec žádat o dotace.
Informace o postupu stavby cyklostezky Průhonice – Dobřejovice
Cyklostezka je v současné době v závěrečné fázi výstavby.  Má již konečný povrch
a jsou osazeny vstupy na cyklostezku dopravními značkami i připravenými závorami. Její dokončení se předpokládá do konce října 2011.

Z naší obce
Drakiáda
Občanské sdružení Dobřejovický Čtyřlístek
zve všechny děti i dospěláky z Dobřejovic a
okolí na již tradiční Drakiádu, která se koná
v sobotu 8. října 2011 ve 13.30 až 15.30
hodin na poli v ulici U Křížku, hned vedle
vzrostlých kaštanů. Přijďte si zasoutěžit o
„nej“ draka a prožít pěkné, snad větrné, odpoledne s kamarády. Vezměte s sebou draka
a dobrou náladu.
Rozsvícení vánočního stromečku 27. 11.
První adventní neděli v 17 h proběhne před
Obecním úřadem rozsvícení vánočního
stromečku. Děti i rodiče si zde přijdou na
své, protože tato akce je spojena s prodejní výstavou (od 16 h) a mohou si na místě
zakoupit vánoční ozdoby a dekorace. Jistě si
nenecháte tuto akci ujít.
Nové webové stránky

Vánoční dílnička

Na nově vytvořených internetových stránkách obce Dobřejovice najdete nyní mimo
jiné geoportál a registraci na SMS info.

Přijďte si vyrobit netradiční ozdobu pro
Váš vánoční stromeček, či dekoraci na stůl.
Akce se koná v sobotu 26. 11. 2011 od 13 h,
v Mateřské škole Korálek.
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