Obecní zastupitelstvo
Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 2.3. 2011 v 18.00 h
na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Přítomni: Žiliková, Čmolík, Doležalová, Dvořáčková, Holeš, Kappel, Krejčí, Šindelář
Omluvena: Koubová
Hosté: Lenka Macháčková, Jitka Vejnosková
IV. PROJEDNÁNÍ ÚKOLŮ (výběr nejdůležitějších úkolů)
Oprava komunikací – průtah obcí.
Při jednání se zástupci Dálničních staveb, a.s. byl připraven postup pro úpravu komunikací III. třídy, které
byly využívány pro objížďky při výstavbě okruhu a pro potřeby průjezdu vozidel při stavbě EXITu 8. Předpokládá se rozdělení prací do dvou etap ve vazbě na budování kanalizace a vodovodu v obci. Komunikace
budou odfrézovány a potaženy živicí v síle 5 cm. Postup bude určen při místním šetření v obci se zástupci
obce Dobřejovice, DS, a.s., Správou a údržbou silnic, středisko Říčany a Odborem dopravy Říčany. Informace o dalším postupu budou pravidelně předávány na zasedání zastupitelstva obce.
Informace o postupu projektu na opravu obecních komunikací po realizaci vodovodu a kanalizace.
Před prováděním oprav komunikací a výběrem projektanta, je potřeba vybrané komunikace geodeticky zaměřit. Zaměření bylo objednáno s termínem dodání 31. 3. 2011. Po zaměření lze vybrat projektanta na
zpracování projektů komunikací. Jedná se o ulice Polní, Příčná, Březová, U Kapličky, U Křížku (slepá)
a Kaštanová I.
Uzavírky komunikací v roce 2011.
V průběhu roku 2011 ve vazbě na úpravy na dálnici D1, rekonstrukci mostu na D1 ve směru na Říčany dojde
k částečným uzavírkám některých komunikací a k novým objížďkám. Také v návaznosti na výstavbu vodovodu a kanalizace v obci Dobřejovice musíme počítat s objížďkami.
Uzavírka podjezdu pod dálnicí D1 u Tescomy: od 14. 3. do 20. 5. 2011.
Uzavírka mostu na Říčany přes D1: od 28. 3. 2011 do konce roku 2011.
EXIT 8 by měl být dokončen v červnu-červenci 2011.
Přestože by objízdné trasy neměly vést přes Dobřejovice, nelze předpokládat, že tomu tak bude.
Hlavní nápor bude po otevření EXITu 8.
Termín uzavírek komunikací z důvodu výstavby vodovodu a kanalizace a opravy komunikací bude koordinován tak, aby vždy byl volný výjezd z obce. Jedná se o komunikaci Kaštanovou, částečně Jesenickou,
Košumberk a Čestlickou.
Další úpravy spojů pražské integrované dopravy.
Krajský úřad Středočeského kraje oznámil další snížení dotace na příměstské autobusové linky na rok 2011
o dalších 10,3 mil. Kč, tj. celkem 86 mil. Kč proti roku 2010. ROPID připravil návrh dalšího omezení autobusových linek. Linky 328 se toto omezení nedotýká, protože na ní již Středočeský kraj nepřispívá. U linky
363 dochází ke zkrácení 2 spojů, které končí v Čestlicích. U linky 428 je navrženo zrušení spoje 2 a spoje
18. Spoj 2 ve směru na Říčany do Dobřejovic zajíždí v 9.14 h a spoj 18 zajíždí do Dobřejovic ve směru na
Říčany v 19.18 h a na Jesenici v 18.39 h. Rušení bude od 6. 3. 2011. Ropid vyčíslil náklady na linku 2 na
7.605,- Kč měsíčně ve směru na Říčany, náklady na linku 18 ve směru na Říčany na 5.736,- Kč měsíčně a ve
směru na Jesenici 6.398,- Kč měsíčně. Termíny k vyjádření ohledně rušení spojů byly opětovně velice krátké,
není možné během dané doby získat vyjádření všech obcí na trase 428.
			
Tisková zpráva ROPIDu a Petice proti rušení autobusů.
Společnost ROPID vydala dne 9. 2. 2011 tiskovou zprávu jako reakci na záměr Středočeského kraje zastavit
spolupráci s organizací ROPID. Tisková zpráva je v plném znění v příloze zápisu.V reakci na postup Středočeského kraje v záležitosti rušení autobusů vyhlásilo Hnutí Starostů a nezávislých spolu s TOP 09
dne 15. 2. 2011 petici proti rušení autobusových spojů ve Středočeském kraji - “Škrtobus hejtmana Ratha“.
Petice je v plném znění v příloze zápisu na webových stránkách obce.
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Z naší obce
K výzvě na obranu knih
Již třináctý rok existuje v Dobřejovicích nakladatelství ALFA-OMEGA. Také ono se připojuje k
celostátní výzvě Svazu českých knihkupců a nakladatelů na obranu knih, která byla iniciována
skokovým zvýšením DPH na řadu výrobků – a také na knihy. Přestože v současné chvíli vláda
„změkčila“ toto všeobecné zvýšení cen a zvýšení DPH, stále zůstává růst DPH během dvou let o
7,5% (z nynějších 10% a původních 5%) likvidační. I Vy se můžete svým podpisem připojit k následující výzvě. Svůj souhlas můžete vyjádřit na podpisových arších, které budou v úředních hodinách přístupné na Obecním úřadu v Dobřejovicích, nebo na elektronickém formuláři (na stránkách
www.sckn.cz), popř. na Facebooku na stránce Výzva na obranu knih (http://www.facebook.com/
vyzvanaobranuknih). Svoji podporu můžete též směřovat na adresu Nakladatelství ALFA-OMEGA, Horní 203, Dobřejovice, nebo alfa-omega@volny.cz.
Výzva na obranu knih
České knihy byly od konce druhé světové války postiženy dvěma pohromami. V roce 1948 byla
vyvlastněna nakladatelství a knihkupectví, zavedena tuhá cenzura a řada autorů umlčena či vystavena perzekuci. Během normalizace po roce 1968 pak byly z knihoven staženy další statisíce
svazků zakázaných autorů. Zvýšení DPH na knihy chystané vládou tentokrát demokratickou bude
znamenat pohromu novou, neboť výrazně zredukuje knižní produkci. A tisíce dalších knih nebudou
moci vyjít.
Žádáme proto českou vládu a české poslance, aby dalším daňovým zatížením knih, novin a časopisů nebránili volnému toku informací a výměně myšlenek. Nedopusťme, aby se Česká republika
svou kulturní politikou ocitla na periferii Evropy. /Svaz českých knihkupců a nakladatelů/
Děkujeme za každý Váš hlas, který přispěje k obraně knih i celé české kultury a vzdělanosti.
Věra Martinková, Nakladatelství ALFA-OMEGA, Dobřejovice

Inzerce

Fotbal
Fotbalový klub Dobřejovice
zve na zápasy jarní části sezóny všechny příznivce a
fanoušky. Po podzimní části soutěže je tým mužů A na prvním místě a postup by jim již neměl uniknout. Tak přijďte a
podpořte naše fotbalisty.
Dobřejovice A – domácí zápasy hrané v sobotu od 17 h.
2. 4. 2011 s Mnichovicemi A (od 16.30h)
16. 4. 2011 se Strančicemi A
30. 4. 2011 s Ondřejovem
14. 5. 2011 se Senohraby A
Dobřejovice B – domácí zápasy hrané v neděli od 17 h.
3. 4. 2011 s Lojovicemi (od 16.30h)
17. 4. 2011 s Mukařovem B
1. 5. 2011 s Kostelcem n.Č.l. B
22. 5. 2011 s Kamenicí B
Dorost – domácí zápasy hrané v sobotu od 10:15 h.
2. 4. 2011 Řež
16. 4. 2011 Mukařov
30. 4. 2011 Klecany
21. 5. 2011 Mnichovice B
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