
KOUPÍM
JAKÉKOLIV POZEMKY
(stavební, orná pÛda a jiné) v obci a okolí. 

Kontakty pro inzerci:
776 663 363, 603 174 822
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OBECNÍ ZPRAVODAJ — vychází obãasnû, vydává Obecní zastupitelstvo v Pfiezleticích. Náklad 500 v˘tiskÛ.

VA·E DOTAZY, P¤IPOMÍNKY âI POCHVALY P¤EDÁVEJTE, PROSÍM
AË UÎ V PÍSEMNÉ âI ELEKTRONICKÉ PODOBù DO SCHRÁNKY OÚ!

ZDARMA

!!! Upozornûní !!!
Na konci srpna do‰lo ke krádeÏím mûdûn˘ch okapÛ

a svodÛ v ulici Hru‰ková. Zlodûji se prostfiíhali
plotem a pravdûpodobnû ruãnû (zvuk automobilu nebyl

sly‰et) odtáhli barevné kovy do nejbliÏ‰í sbûrny (?) 
V mûsíci srpnu do‰lo také k opûtovn˘m krádeÏím osobních
aut, parkujících na ulici Na Váze, Zahradní a VeleÀské.

ZO apeluje na v‰echny obãany, aby si svÛj majetek
zabezpeãili v co nejvût‰í moÏné mífie a v pfiípadû, Ïe spatfií

nûkde „podezfiel˘ cvrkot“, kontaktují ihned Policii âR.
ZO vstoupí do jednání s Policií a bude poÏadovat

NOâNÍ OBHLÍDKY OBCE.

POCHVÁLENÍ
Chtûli bychom podûkovat manÏelÛm z Akátové ulice ã. p. 133.
ktefií i pfies svÛj pokroãil˘ vûk a zhor‰enou pohyblivost pravi-
delnû sekají trávu na celém rohu Akátová – Topolová.

Dík patfií i p. Hladíkovi a p. Michalcové za jejich skuteãnû
pravidelnou údrÏbu obecního pozemku pfied jejich domy.

Aãkoliv tato rubrika byla lehce kritizována, Ïe se hodí spí‰e na
pion˘rské tábory, myslíme si, Ïe pochválit ãi ocenit nûkoho za dob-
rou práci nebo skutek, je potfieba vÏdy. Vût‰inou se jen  která zne-
ãistí vefiejné prostranství, naru‰í Ïivotní prostfiedí v obci nebo odlo-
Ïí vûc mimo vyhrazené místo.kritizuje a dobfie udûlané vûci se be-
rou jaksi jako samozfiejmost. Nejen ve vztahu k obci, vidím to, bo-
huÏel, i ve své rodinû – stále kárám, stále kritizuji.

PfiestoÏe fiada „dobr˘ch skutkÛ“ je provedena a udûlána tfieba aÏ
na základû stíÏností, chtûli bychom zde podûkovat p. Îaludovi za
posekání neuvûfiitelnû zaplevelené louky pfied zahrádkami a jeho
plánÛm do budoucna, kdy by zde rád zasel luãní trávu a vrátil to-
muto pozemku jeho pÛvodní podobu – louku, dûkujeme. 

Komise Ïivotního prostfiedí dûkuje v‰em, ktefií se zapojili do an-
kety o nejrozkvetlej‰í okno a pomohli tak vybrat vítûze.

A nejvût‰í podûkování pak patfií v‰em tûm, ktefií nejdfiív pfiem˘‰lí
o vzniklém problému, nahlíÏejí na nûj ze v‰ech moÏn˘ch úhlÛ pohle-
du a teprve pak si jdou pfiípadnû stûÏovat na úfiad. Jít si nejdfiív s vel-
k˘m rámusem stûÏovat a pak fiíct: „Jó, aha, no to mû fakt nenapadlo!“
je sice dobré pro vyventilování vzteku, ale… ZO

Poslední srpnov˘ t˘den se v pfiíkopû za cedulí Pfiezletice smû-
rem z Vinofie objevily hromádky hlíny, pfiesnû jako vysypané
z koleãka. Na‰tûstí se podafiilo vystopovat viníka, kter˘ nebyl da-
leko, vlastnû hned za plotem. Vzhledem k tomu, Ïe hlínou do-
tyãn˘ zavezl loni uÏ i pfiíkop na druhé stranû silnice, je skuteã-
nû „neuvûfiitelná drzost“ vyváÏet hlínu na cizí pozemek opût. Po
dohodû se zastupitelkou obce uÏivatelé pozemku slíbili, Ïe ve‰-
kerá novû navozená hlína podél silnice bude odstranûna a situa-
ce se uÏ nebude opakovat. Vezmeme-li v úvahu danou lokalitu
bydlení (ulice U BaÏantnice) a cenu kontejneru…

BlíÏí se podzim, uÏ se leckdy doma musí „zavlaÏit“ a tak nám za-
ãíná období ZATÍM nenapraviteln˘ch paliãÛ v‰eho moÏného – viz
fotografie. Skuteãnû není moÏné nechat „souseda“ spalovat staveb-
ní dfiíví, které je napu‰tûné dfievoochraÀující látkou ãi dokonce dfie-
votfiísku nebo ãást pûknû nalakovan˘ch dvefií. Îádn˘ v˘robce kamen
ãi kotlÛ na pevná paliva nedovoluje spalovat odpadní dfiíví, nehledû
na to, Ïe Zákon 86/2002 Sb. o ovzdu‰í i zákon ã. 185/2001 Sb. o od-
padech to zakazuje. Ústní domluva je v tomto pfiípadû marná a tak
nezbude neÏ celou situaci fie‰it ve spolupráci s odborem ochrany Ïi-
votního prostfiedí v Brand˘se nad Labem, respektive s deta‰ovan˘m
pracovi‰tûm v Praze. ZO 

ÎÁDOST KRONIKÁ¤E
Obracím se na v‰echny ãtenáfie na‰eho
Obecního zpravodaje s velkou prosbou: 

Bûhem kaÏdého kalendáfiního roku zaÏíváme v Pfiezleticích
docela dost událostí, aÈ vesel˘ch ãi nepfiíjemn˘ch, které by
stály za zachování v kronice pro pfií‰tí generace. Prosím vás
touto cestou o sdûlení tûchto událostí buì na mailovou ad-
resu cervinova@prezletice.cz, telefonicky na ãíslo 605 21 88
26, písemnû nebo ústnû na Obecním úfiadû. Vût‰inou se k in-
formacím (sportovní akce, nepfiíjemné krádeÏe v obci ãi sou-
sedské spory, moÏná i rvaãky...) dostávám aÏ pozdû ãi do-
konce vÛbec, a proto bych potfiebovala pro objektivní
a správné zápisy událostí pûknû „z první ruky“. Dûkuji v‰em
za pomoc a spolupráci. LÍDA âERVÍNOVÁ

Prosím volejte na 603 450 696.
Zn.: Rodinné dÛvody.

DÒLEÎITÉ INFORMACE

POKÁRÁNÍ
Neoblíbená, leã velmi potfiebná rubrika.

Dle Zákona o obcích ã.128/2000
Sb. je v § 58 uvedeno: Obec mÛÏe
uloÏit pokutu aÏ do v˘‰e 200 000
Kã právnické osobû a fyzické oso-
bû, která je podnikatelem, která
zneãistí vefiejné prostranství, na-
ru‰í Ïivotní prostfiedí v obci nebo
odloÏí vûc mimo vyhrazené místo.

KOUPÍME
STAVEBNÍ POZEMEK

v Pfiezleticích



Patrnû nejzajímavûj‰í je ale rubrika Dis-
kuzní fórum obãanÛ, kde probíhá nûkdy pûk-
nû ostrá v˘mûna názorÛ. V tématu Îivotní
prostfiedí byl jistou firmou nabízen komu-
nální vysavaã pro úklid v obci a „uÏ se to
rozjelo“. Vybrala jsem z hlediska zastu-
pitelstva velmi zajímavé názory na za-
mûstnance na‰eho OÚ, protoÏe se nás
osobnû tyto „v˘pady“ dot˘kají. Citace
z diskuze, jména neuvádím:

A: nastartovat pana Mal˘ho aby nûco
dûlal né multikáru. je to tu jak za války. 

B: nemyslím si, Ïe by pan Mal˘ dûlal
pro obec málo ne jen jako pracovník ko-
munálních sluÏeb ale i jako pracovník kul-
tÛrní komise. Co jsi udûlal nebo dûlá‰ pro
obec ty?

B: KdyÏ bych hodnotil práci obecního za-
stupitelstva coÏ dûlám nerad je obec oproti let
pfiedchozích (bydlím zde 30 let) velice pûkná
a Ïije se mi zde stále lépe. Jsem patriotick˘
a jsem rád Ïe bydlím tam kde bydlím. Ruda
Novotn˘ byl skvûlej starosta a paní Vreciono-
vou osobnû neznám, ale vidím jak se obec
mûní a skvétá, takÏe na úfiadû jsou lidé na
správn˘ch místech. O kanalizaci se jednalo uÏ
za starosty Pokorného a Tomíãka coÏ je pûk-
ná fiádka let zpût.

A: ty jsi nûjakej chytrej.... obec je zarostlá
nikdo se o to nestará otevfii si oãi, nebo byd-
lí‰ v ãásti kde je to uklizeno? v okálech

B: neboj bydlím ve staré zástavbû obce.
Jestli mi nûkdo chce fiíct Ïe obec vypadá hÛfie
neÏ pfied 10 lety tak mi dovol abych se od srd-
ce zasmál. Pokud se ti zdá Ïe obec je zarost-
lá staãí aby si kaÏd˘ pfied sv˘m domem udû-
lal pofiádek, odstranil vraky aut, stavebního

materiálu atd...  coÏ by mohlo b˘t bráno jako
vefiejn˘ zábor pozemku, posekal trávu obãas
zametl prach a obec by vypadala je‰tû lépe
neÏ teì, ale jestli si nûkdo myslí Ïe 2-3 lidi
zvládnou posekat v‰ude trávu, profiezat stro-
my, ofiezat Ïivé ploty tak to se plete. Na to je
potfieba souhra v‰ech lidí a tahu na jednu
branku a ne házet klacky pod nohy lidem kte-
fií se o obec DOB¤E starají.

A: proã by nûkdo si zametal pfied domem?
to je obecní pozemek...

Shodou okolností na podobné stejné té-
ma pí‰e i zastupitelka paní ¤achová (ve
Zprávách z komisí), protoÏe podobné názo-
ry sly‰í bûhem sv˘ch pracovních pochÛzek
po vsi a chce objektivnû zhodnotit stav vûcí.

âistota ulic v okálech alias Okálovû, to
jedno z témat dne‰ního Hyde Parku.

� DOPRAVA a názory na ni, to je
a bude vÏdy ohromné mnoÏství názorÛ,
protoÏe NIKDY nemÛÏe nastat situace,
kdy budou spokojeni v‰ichni. Vûfite ne-
bo ne a i kdyÏ v diskuzi na zmûnu trasy
tfiistadvojky zaznívá, Ïe „No obecní úfia-
de díky- vím Ïe nejezdíte autobusem
a tudíÏ neznáte strarosti cestujících kte-
fií ráno honí kaÏd˘ spoj.“, o autobusovou
dopravu v Pfiezleticích se zajímáme a po

záfiijovém uvedení nové trasy linky 302
budeme pfiípadné závaÏné problémy a po-

tíÏe ihned s firmou ROPID fie‰it.
� V¯STAVBY RD A BYTÒ - Zlat˘ ko-

pec je téma, které hned po spu‰tûní Diskusní-
ho fóra zaloÏili budoucí obyvatelé Pfiezletic.
Bylo to milé pfiekvapení, Ïe se zapojují sv˘mi
názory do debaty o Ïivotû v na‰í obci, Ïe jiÏ
teì diskutují se sv˘mi budoucími sousedy. 

� ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZO jsou
vÏdy po zvefiejnûní na webu pfiedmûtem dis-
kuzí, spí‰e kritiky, Ïe je jejich obsah pro ob-
ãany nesrozumiteln˘ a dostateãnû nevypoví-
dající o projednávaném bodu. Zápisy byly
v plné mífie odsouhlaseny auditory krajského
úfiadu a chce-li nûkdo znát ve‰keré podrob-
nosti ohlednû jednotliv˘ch bodÛ, musíme zde
opût opakovat, Ïe kaÏdé zasedání zastupitel-
stva obce je vefiejné. A kdo se skuteãnû zají-
má o dûní v obci, ten si najde ãas (zvlá‰tû za-
jímá-li se o nûjak˘ z pfiedem vyvû‰en˘ch bo-
dÛ programu VE¤EJNÉHO zasedání zastupi-
telstva) a zúãastní se buì pfiímo zasedání ãi si
dojde na úfiad prostudovat i jednotlivé pfiílohy
k projednávan˘m bodÛm. Lâ
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Webové stránky na‰í obce slou-
Ïí zároveÀ jako úfiední deska, a tak zde

najdete vyvû‰eny ve‰keré aktuální doku-
menty (zámûr prodat pozemek, ru‰ení trvalé-

ho pobytu,..) Koncem leto‰ního roku vypr‰í plat-
nost obãansk˘ch prÛkazÛ, které nemají strojovû
ãitelnou zónu – na jejich nutnou v˘mûnu zde upo-
zorÀujeme. Po dobu prázdnin zde probíhala in-

ternetová soutûÏ O nejrozkvetlej‰í okno (ob-
ãané na základû fotografií jednotliv˘ch

oken, teras ãi dvefií pfiidûlovali
body svému favoritovi)

CO JE NOVÉHO NA www.prezletice.cz

Bûhem léta se nekonalo vzpomínání na
„staré ãasy“ v Pfiezleticích, pfiesto jsem za‰la
za p.Adamcovou i ing.Filipem (kronikáfi Vi-
nofie) a poslouchala jsem povídání o Ctûnic-
kém háji.

VÏdyÈ kolik z nás tamtudy chodí do Vi-
nofie na autobus, venãí v lese psa a nebo jde
na víkendovou procházku, a tfieba si tak ja-
ko já fiekne: Proã je uprostfied lesa kfiíÏek,
„ìolík“ tu byl vÏdycky,…?

Je‰tû za 1. republiky byl Ctûnick˘ háj
oplocen, tato obora patfiila ke ctûnickému
zámku a o klid a pofiádek se staral hlídaã
p.Mareãek. V té dobû spadaly Ctûnice do
katastru Pfiezletic, naz˘valy se osadou. Obo-
ra byla zpfiístupnûna pro vefiejnost pouze je-
denkrát za rok, kdy se v „ìolíku“ konaly
slavnosti – hrála kapela p.Patrase z Pfiezle-
tic, ãepovalo se pivo a byly zde i stánky
s vûcmi na prodej. Tyto slavnosti skonãily
v roce 1950, kdy Ctûnice i obora pfiipadla do
katastru Vinofie (v tomto roce do‰lo celore-
publikovû ke zmûnám v hranicích katastru).

Pfiesto i teì je „ìolík“ vyhledávan˘m mís-
tem zejména dûtí (âeské lesy sem nechaly
nainstalovat dfievûn˘ vláãek a domeãek, jen-
Ïe vandalové jsou bohuÏel v‰ude) pfied‰kol-
ních, ale bohuÏel i znaãnû pubertálních.

Na hlavní cestû hájem je umístûn star˘
památn˘ kfiíÏ. Ve vinofiské kronice je pa-
nem fiídícím uãitelem Erpekem psáno:

„V chalupû na cestû
z Vinofie do Ctûnic  bydlí-
val na levé stranû myslivec
panství ctûnického. Mûl
pr˘ syna, kter˘ se uãil tak-
téÏ myslivectví u svého ot-
ce. Jako mysliveck˘ mlá-
denec se zamiloval do
hodného a hezkého dûvãe-
te, dcerky deputátníka
dvora. Myslivec, dozvûdûv
se o pomûru svého syna,
bránil v‰emoÏnû jeho mla-
dé lásce a svojí tvrdostí
dohnal milence k neroz-
váÏnému skutku: na místû,
kde stál kfiíÏ, zastfielil mla-
d˘ myslivec svoji milou,
i sám sebe. Podle tehdej‰í-
ho zvyku sebevrazi nesmû-
li b˘t pohfibeni na hfibitovû,
kter˘ tehdy byl kolem vi-
nofiského kostela. Proto je pochovali na mís-
tû jejich poslední schÛzky; nad jejich rovem
ne‰Èastní rodiãe postavili památn˘ kfiíÏ.“

PÛvodní kfiíÏ byl zhotoven kolem roku
1810 (dle data na podobném kfiíÏi pod vinofi-
sk˘m kostelem nad klenutím studánky) a byl
místem zastávky pfii jarním procesí od vinofi-
ského kostela do polí a pfii zastávce u kfiíÏe
se lidé modlili „za úrodu zemskou, za boÏí

ochranu pro své rodiny
i pro cel˘ kraj“ (ze zápi-
sÛ p.fiídícího uãitele).

Ze zápisu z 28. 2.
1968 je vidût, jak to
s kfiíÏem dopadlo: „Mlá-
deÏi nevychované v úctu
ke stáfií, k pietû ãasu
a minulosti dávno ode-
‰l˘ch lidí, ktefií budovali
základy pokroku, vzdûla-
nosti a svojí prací pfiipra-
vovali lep‰í dny budouc-
nosti rodného kraje, tento
kfiíÏ a stavby podobn˘ch
památníkÛ pfiekáÏel,
uráÏel pokrokovost dne‰-
ka a proto byl zniãen.“

Na‰tûstí byl kfiíÏ v 90.
letech minulého století
opraven a proã tam stojí,
to uÏ víte i vy.

Na rohu Ctûnického háje a silnice do Pfie-
zletic stojí dal‰í kfiíÏ, tzv. rozluãkov˘. Pfie-
zletice nemûly vlastní hfibitov a tak se po-
chovávalo na hfibitovû ve Vinofii. Smuteãní
prÛvod vy‰el z Pfiezletic a celou cestu aÏ ke
kfiíÏku ho doprovázelo zvonûní „umíráãku“
na na‰í kapliãce. U kfiíÏe se zvonit pfiestalo
a zde, na hranici pfiezletického katastru, se
konalo rozlouãení obce s neboÏtíkem. Lâ

HISTORICKÉ DR(O)BEâKY

Je ale pravdou, Ïe do tohoto ryt-
mu zasahují mnohé vlivy, kter˘m
je nutno se pfiizpÛsobit, pfiípadnû
se s nimi alespoÀ smífiit. Myslím
tím napfiíklad zásadní zmûny v do-
pravní obsluÏnosti na‰í obce, které
od 30.srpna nastaly. Tak jako kaÏ-
dá nová vûc má své pfiíznivce i kri-
tiky, tak i tyto zmûny jsou kaÏdo-
dennû propírány obãany na‰í obce.
BohuÏel jsme pouze souãástí celé-
ho dopravního systému a ne v‰ech-
ny na‰e pfiipomínky ãi poÏadavky
byly akceptovány dle na‰ich pfied-
stav. Jsme si vûdomi, Ïe na úkor
nav˘‰ení poãtu spojÛ do Pfiezletic
do‰lo i ke ztíÏení dostupnosti nû-
kter˘ch sluÏeb (nákup ve vinofiské
Normû, spojení na úfiady v Bran-
d˘se, apod.), ale na druhou stranu
dochází i ke zlep‰ení dostupnosti
jin˘ch lokalit, kdy minimálnû zv˘-
‰ená ãasová nároãnost je kompen-
zována nav˘‰ením jednotliv˘ch
spojÛ (napfi. 7.-8. min. intervaly na

linkách 185 – smûr
Palmovka, ãi 186 –
smûr âern˘ Most).
Vûfite, Ïe v‰echny
dobré pfiipomínky
evidujeme a pfii kaÏ-
dém jednání o zmûnách dopravy
tyto námûty uplatÀujeme a snaÏí-
me se je prosadit.

Dal‰ím ze souãasn˘ch bolav˘ch
míst je rekonstrukce ãásti Zahrad-
ní ulice, která byla zahájena
a ukonãena by mûla b˘t do konce
fiíjna. Pro obãany, kter˘ch se ome-
zení t˘ká nejvíce, mám snad potû-
‰ující zprávu v tom, Ïe se jedná
o první úsek ulice v obci, kde jde
jiÏ o koneãnou úpravu místní ko-
munikace, kde by jiÏ nemûla pro-
bíhat Ïádná stavební ãinnost. Na
dobré cestû se také ukazuje Ïádost
o dal‰í dotace na zb˘vající ãást Za-
hradní ulice a ulice Na Váze. Na
okraj jenom dodávám, Ïe jde
o úãelové dotace na konkrétní vûc

a nelze tyto finanãní pro-
stfiedky pouÏít pro jiné
úãely, pro nûkoho pfied-
nûj‰í a dÛleÏitûj‰í.

Jak si  mnozí z vás v‰im-
li, stavební ruch na akci vo-
dovod-kanalizace jiÏ utichl
a stavba byla dokonãena.
Na pfielomu mûsícÛ ãerve-
nec-srpen bylo poÏádáno
o vydání kolaudaãního roz-
hodnutí; po jeho obdrÏení
po‰tou bude vyvû‰eno na
úfiední desce a po nabytí
právní moci jiÏ nebude nic
bránit zprovoznûní kanali-

zace v obci. Vûfiím, Ïe tato administ-
rativní záleÏitost je otázkou nûkolika
málo t˘dnÛ.

I pfies nûkteré dílãí úspûchy stáva-
jícího zastupitelstva je jasné, Ïe úko-
lÛ a práce je v Pfiezleticích na nûko-
lik volebních období. První polovina
tohoto volebního období, která nyní
konãí, byla spí‰e obdobím poznává-
ní a pfiípravy materiálÛ a podkladÛ.
V˘sledky práce ve druhé polovinû
volebního období by mûly b˘t více
viditelné a hmatatelné.

Na závûr pfieji dûtem a jejich rodi-
ãÛm úspû‰né vykroãení do nového
‰kolního roku, a v‰em ostatním co
nejvíce optimizmu, pohody a dobré
nálady. Rudolf Novotn˘

– místostarosta obce.

VáÏení spoluobãané,
zaãal nov˘ ‰kolní rok, a to je pfied-

zvûst konce léta a postupného pfiícho-
du podzimu. Vûfiím, Ïe vût‰ina z vás
proÏila léto dle sv˘ch pfiedstav, dûti si
uÏily dobu prázdnin a v‰e se nyní vra-
cí do pravidelného Ïivotního rytmu. 
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY

Reakce na v˘pady t˘kající se zamûstnancÛ na‰eho OÚ
Jako pfiímá nadfiízená

pracovníkÛ p. Malého,
p. Dobiá‰e a p. Kubíãka,
která rozdûluje a kontrolu-
je jejich práci a zodpovídá
za správu a údrÏbu obce,
bych chtûla ubezpeãit
v‰echny stûÏovatele, Ïe se
opravdu snaÏíme (podle
na‰ich omezen˘ch moÏ-
ností) udrÏovat na‰i obec
tak, jak to nejlépe jde!

Hned se snaÏíme reago-
vat a napravit kaÏdou stíÏ-
nost a pfiipomínku obãanÛ!

S prací v‰ech „m˘ch klu-
kÛ“ jsem podle jejich
schopností a moÏností
spokojena! Pan Mal˘ je
mou pravou rukou – má
vlastní nápady, zafiizuje mi
v‰e, co pro obce potfiebuji,
shání materiál, zaji‰Èuje
ve‰ker˘ dovoz, odvoz a li-

kvidaci. Je jedin˘, kdo mÛ-
Ïe vykonávat nemanuální
ãinnost!! V oblasti kultur-
ní, kdy zaji‰Èuje technic-
kou stránku akcí, je na-
prosto perfektní. RovnûÏ
pracuje spoustu hodin ve
svém volnu, coÏ obãané
bohuÏel nemohou vidût
(pfiípravy na kulturní akci
a její následné odinstalo-
vání vãetnû jeho úãasti na
ní; dále se pravidelnû stará
o jarní a podzimní úklidové
akce - pomáhá tfiídit i nosit
vûci do kontejnerÛ)!

Pokud má nûkdo v˘hra-
dy k práci pana Malého ne-
bo ostatních zamûstnancÛ,
byla bych velmi ráda,
kdyby je konkrétnû probra-
li pfiímo se mnou!!!

¤achová Ilona
tel.: 777 965 112



fies pfiezletické území by mûla b˘t
vedena poslední zb˘vající ãást dál-
niãního okruhu kolem Prahy, kte-
rou se propojí dálnice D 11 u âer-
ného Mostu s dálnicí D 8 u Bfiezi-

nûvsi. AlespoÀ takto to vypl˘vá ze v‰ech
publikovan˘ch zákresÛ, které lze nalézt tfie-
ba na internetov˘ch stránkách ¤editelství

silnic a dálnic âR. Je proto celkem pfiiroze-
né, Ïe kaÏdého z nás zajímá, jak se dálnice
mÛÏe promítnout do Ïivota obce, co jí to
pfiinese, nebo naopak jak jí to ublíÏí. Pokud
se novou dálnicí nefie‰í nûjak˘ velk˘ a trva-
jící dopravní problém v obci, pak je celá
vûc vnímána jako zhor‰ení kvality Ïivota
v obci. Budoucí dálnice je vÏdy spojována
s obavou ze zv˘‰ení hluku v okolí, s urãitou
pra‰ností a celkovû se zneãi‰tûním ovzdu‰í.
Tûleso dálnice pfiedstavuje i velk˘ zásah do
krajiny. Obce a obãané se proto pfiirozenû
snaÏí dosáhnout toho, aby dálnice byla ve-
dena jinudy, tedy pfies jinou obec, a nebo
aby se nûjakou modifikací alespoÀ dosáhlo
zmírnûní dopadÛ na prostfiedí.

V platném územním plánu obce Pfiezleti-
ce z roku 2001 je zakreslena trasa dálniã-
ního okruhu. Je zakreslena pfiesnû tak, jak
to tehdy bylo ze zákona povinné. Jedná se
o v˘hledovou moÏnost a není tedy závazná.
V souãasné dobû se zpracovává nov˘ územ-
ní plán Pfiezletic. Obec bude ze zákona po-
vinna prostor pro tuto stále je‰tû nezávaz-
nou trasu v novém územním plánu i nadá-

le rezervovat. V tomto je obec doslova zá-
vislá na Stfiedoãeském kraji a na hlavním
mûstû, protoÏe dosavadní návrh dálniãního
okruhu se t˘ká obou tûchto území. Z toho
plyne, Ïe neÏ bude definitivnû rozhodnuto,
musí kaÏdá obec ve svém územním plánu
rezervovat potfiebn˘ prostor jako místo,
o jehoÏ vyuÏití se bude moci rozhodnout aÏ

po koneãném schválení trasy dálniãního
okruhu. Z toho tedy automaticky neplyne,
Ïe by dálniãní okruh nutnû musel b˘t ve-
den územím Pfiezletic. V meziãase chce
obec ve spolupráci s okolními obcemi do-
spût diskusemi s ¤editelstvím silnic a dál-
nic âR k nalezení optimálního fie‰ení. Exi-
stují totiÏ i jiné varianty fie‰ení dálniãního
okruhu, a stále vznikají nové a dal‰í námû-
ty. Tak napfiíklad: v poslední dobû se stále
více uvaÏuje o moÏnosti, Ïe by se onen po-
slední zb˘vající úsek vÛbec nestavûl a Ïe by
mohl b˘t nahrazen právû rozestavûnou vy-
soãanskou radiálou a dál by se pokraãova-
lo po existujícím PraÏském okruhu podél
sídli‰tû Prosek. Tím se propojí dálnice D 11
s dálnicí D 8. V‰e vyjde o mnoho lacinûji
neÏ úplnû nová trasa. Musely by se sice
upravit nûkteré existující kfiiÏovatky, ale
v zásadû by to takto fungovalo docela dob-

fie. V‰e je tedy nutné neustále prozkoumá-
vat a vyhodnocovat. Je otázkou je‰tû nûko-
lika let, kdy se o tomto definitivnû rozhod-
ne. Teprve pak se bude moci trasa okruhu
zakreslit do stfiedoãeského regionálního
plánu jako právnû závazná, a bude moci
b˘t schválena krajsk˘m zastupitelstvem ja-
ko vefiejnû prospû‰ná stavba. Obec je pfii-

pravena i na
variantu, Ïe
krajsk˘m za-
stupitelstvem
bude rozhod-

nuto o trase pfies Pfiezletice, coÏ v‰ak nebu-
de dfiíve neÏ zhruba za 3 roky. Potom bude
obec ze zákona povinna tento fakt respek-
tovat. Nicménû v novém územním plánu
Pfiezletic, na jehoÏ zadání byly nedávno za-
hájeny první práce, bude muset b˘t proza-
tím zakreslena ona rezerva. V takovém pfií-
padû bude obec trvat na tom, aby prostor
mezi zástavbou a dálnicí byl za státní pro-
stfiedky zalesnûn alespoÀ 100 metrÛ ‰iro-
k˘m pruhem husté zelenû, a aby zde byla
vybudována taková protihluková opatfiení,
díky nimÏ bude vliv dálniãního provozu na
obec a obãany nulov˘. Zakreslení územní
rezervy do budoucího územního plánu
v Ïádném pfiípadû neznamená, Ïe by tím
obecní zastupitelstvo dalo najevo, Ïe s dál-
nicí pfies Pfiezletice souhlasí.

Ing. VERONIKA VRECIONOVÁ
Starostka obce
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SILNIâNÍ OKRUH KOLEM PRAHY
P¤ES ÚZEMÍ P¤EZLETIC?

KfiiÏíkova
fontána

KdyÏ jsem nastoupila do
autobusu a vidûla témûfi

v‰echna sedadla obsazena,
mûla jsem radost. I pfiesto,
Ïe náv‰tûva KfiiÏíkovy fon-
tány obná‰ela trochu pono-
cování, celá tfiicítka lidí to
postoupila. Odjezd byl na-
plánován na 20. hodinu, to
proto, aby mûli v‰ichni ãas
v klidu dojít aÏ na místo.
Nûktefií se rozhodli shléd-
nout i program pfiedchozí.
My ostatní jsme za krásné-
ho letního veãera doãkali

22. hodiny a myslím, Ïe ni-
kdo nelitoval. Nádherná
hudba P.I. âajkovského

umocnûná baletem a samo-
zfiejmû efekty fontány,
to byl opravdu záÏitek.

A jak jsem slíbila, o pÛlnoci
uÏ byli v‰ichni doma.

A co dál? Za dlouh˘ch
zimních veãerÛ bychom
mohli nav‰tívit nûkteré

z praÏsk˘ch divadel.
Co vy na to???

O. HANZLÍKOVÁ

Vycházka
do Ctûnic

V nedûli 22. ãerv-
na, je‰tû dfiív neÏ
skonãila ‰kola, jsme
pozvali dûti na vy-
cházku do ctûnického
areálu. Tohoto po-
zvání vyuÏilo „jen“
10 dûtí, ale i tak to
stálo za to. Na‰e prv-
ní zastávka byla v za-
hradû. ProtoÏe bylo
dosti vedro, chladivá
voda v potÛãku byla

na na‰e nohy opravdov˘m balzá-
mem. Poté jsme nav‰tívili stáje.
Kdo z vás ví, kolik má kÛÀ zu-
bÛ? Kdo ví, kde má kÛÀ kotník,
kde lopatky, jakou barvu má gro-
‰ák, jakou ryzák, atd? To a je‰tû
mnoho dal‰ího se dûti dozvûdûly
od pana Neumanna, kter˘ se nás
ochotnû ujal. A nakonec si kaÏd˘
okusil jízdu na koni. 

I koãárovnou jsme znovu pro‰li
a na‰i pouÈ jsme ukonãili mal˘m
obãerstvením v tamní cukrárnû. Îe
byly dûti spokojené, to je ostatnû
vidût i fotografiích. Jen si myslím,
Ïe to je pofiád málo zájemcÛ, a Ïe
na‰i nabídku by mohlo vyuÏívat ví-
ce dûtí. Budeme doufat, Ïe pfií‰tû.
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V souãasné dobû probíhají první práce na
novém územním plánu Pfiezletic. Práce jsou
rozvrÏeny zhruba na dobu jednoho aÏ jedno-
ho a pÛl roku. Stavební zákon sice umoÏÀu-
je kaÏdému obãanu do celé procedury podle
pfiesnû dan˘ch pravidel vstupovat, ale proto-
Ïe vím, Ïe tohoto práva obãané vût‰inou ne-
vyuÏívají, nabídl jsem, Ïe budu do kaÏdého
ãísla ZPRAVODAJE postupnû psát krat‰í ãi
del‰í ãláneãky, které by – pokud si je laska-
v˘ ãtenáfi pfieãte – mohly alespoÀ nûkoho
podnítit k projevení vût‰ího zájmu. Celá vûc
je vefiejná a velmi otevfiená, nic se nesmí dû-
lat „pod pokliãkou“. Jde totiÏ o budoucnost
obce, protoÏe územní plán je jakousi obãan-
skou smlouvou o tom, jakou obec chceme
mít a v jaké obci chceme Ïít, jaká pravidla si
pro sebe nastavíme. Nechci to brát pfiíli‰ váÏ-
nû, ale jakmile je plán jednou schválen, pak
zkrátka platí a rozhoduje se podle nûj.
A i kdyÏ si vût‰ina obãanÛ jen tak pro sebe
fiekne, Ïe pfieci nic stavût nehodlá, tak je ji-
sté, Ïe jednoho dne bude stavût jejich soused,
nebo ten pfies ulici, nebo Ïe se jednoho dne
bude cosi kutat na návsi ãi za humny, a tak
dále, a Ïe by bylo dobré k tomu nûco fiíci.
Podle na‰í legislativy mÛÏe kaÏd˘ uplatnit
své podnûty a pfiipomínky právû v momentû,
kdyÏ se pofiizuje územní plán. Proto se vy-
platí vûnovat celé vûci alespoÀ trochu ãasu.
Stonásobnû se to pak vrátí alespoÀ ve formû
u‰etfiené energie. Zatímco v dosavadním
územním plánu, kter˘ byl schválen v roce
2001, ‰lo hlavnû o fie‰ení spousty technic-
k˘ch problémÛ, dnes je situace trochu jiná.
Podle dosavadního územního plánu se poda-
fiilo obec vybavit nejzákladnûj‰í infrastruktu-
rou. Nyní se zaãíná pracovat na postupném
zlep‰ování stavu a vzhledu ulic a vefiejn˘ch
prostranství. Dá se do pofiádku prÛtah obcí.
Tyto v‰echny stavební akce – prÛtah a ulice
– budou stát více neÏ 160 milionÛ Kã. Po-
stupnû se dafií na nû získávat prostfiedky, ale
dfiíve neÏ za 5 let nebude v‰e hotovo. To
v‰ak stále pro spokojen˘ Ïivot v obci nesta-
ãí. Mezi námi, ono to nikdy nebude brát kon-
ce, jenÏe pfiedstavy a pfiání jsou jedna vûc,
a realita je vûc druhá. Smûfiuji tímto k otáz-
ce základní vybavenosti obce sluÏbami, v pr-
vé fiadû ‰kolsk˘mi zafiízeními. A právû dob-
fie nastavit budoucí obec, aby vÛbec mûlo
smysl se takto sloÏit˘mi otázkami zab˘vat, je
hlavním dÛvodem, proã se obec rozhodla po-
fiídit si nov˘ územní plán.

Dosavadní územní plán, kter˘ pfiestane na
konci roku 2010 platit, pfiedpokládá, Ïe v té
dobû by velikost obce mûla b˘t více neÏ 2,5
tisíce obyvatel. I kdyÏ je zfiejmé, Ïe toho za
dva roky nebude docíleno, neznamená to, Ïe
tomu tak nebude o pár let pozdûji. VÏdyÈ jen
nová zástavba „Zlat˘ kopec“, která byla le-

tos zapoãata vedle Vinofiské ulice, bude ob-
sahovat pfies 300 bytÛ, a to je víc, neÏ je mo-
mentální stav v Pfiezleticích. Je tedy rozum-
né poãítat s tím, Ïe se v obci mnohé zmûní
nejen co se t˘ãe „ruchu a cvrkotu“, ale ãa-
sem vzniknou nové vztahy. Nejvût‰í starostí
obecního zastupitelstva je pochopitelnû stále
to, co je v obci nyní, jak vypadá prostfiedí
obce, v jakém stavu jsou ulice a vefiejná pro-
stranství, a zejména zda obec mÛÏe plno-
hodnotnû slouÏit sv˘m obãanÛm k jejich
spokojen˘m ÏivotÛm. Jak uÏ jsem uvedl
v pfiedchozím odstavci, souvisí to i s potfieb-
nou vybaveností. PfiestoÏe tfieba za kulturou
a zábavou nebo za velk˘mi nákupy je to do
Prahy kousek, musí se intenzivnû pfiem˘‰let
o kaÏdodenní starosti mnoha zdej‰ích rodin
ohlednû ‰kolní docházky. Zastavme se na
chvilku tfieba u otázky matefiské ‰koly. JiÏ
dnes je v obci asi 25 dûtí ve vûku mezi 3 aÏ
6 roky. Shodou okolností to je nejmen‰í
moÏná velikost ‰kolky. KaÏd˘ rodiã si jistû
pfieje, aby ‰kolka byla nedaleko jeho bydli‰-
tû. Obec pro stavbu ‰kolky nemá potfiebné
finanãní prostfiedky ani odpovídající poze-
mek. Peníze (asi 25 milionÛ Kã) se mohou
nûjak posbírat, ale je nutné si poloÏit otázku,
zda takováto ‰kolka má smysl (jestli by tfie-
ba nemûla b˘t vût‰í nebo naopak jestli by se
vûc nemûla fie‰it jak˘msi rozpt˘lením do nû-
kolika men‰ích atypick˘ch ‰kolek, a já ne-
vím co je‰tû. KaÏdopádnû ‰kolka je starostí
obce. Obec si tedy také musí poloÏit otázku
jejího umístûní (to uÏ je nyní pfiedbûÏnû vy-
tipováno). ·kolka v‰ak není jedin˘m potfieb-
n˘m vefiejn˘m zafiízením, které má obec za
povinnost pro své obãany zajistit. A tak na-
konec nezb˘vá, neÏ se váÏnû zam˘‰let nad
obcí jako celkem.

Obecní zastupitelstvo se proto v listopadu
2007 rozhodlo pofiídit nov˘ územní plán. Od
té doby jsem zpracoval nûkolik skic ve vari-
antách, jak by se obec mohla ãasem promû-
nit v plnohodnotn˘ domov, v nûmÏ se nejen
pfiespí, ale kde se také tráví voln˘ ãas a kde
je k dispozici spousta pfiíjemn˘ch a uÏiteã-
n˘ch míst, zafiízení, prostorÛ, kde se zkrátka
dá dobfie bydlet. Jako v˘znamn˘ úkol jsem
k tomu dostal zamyslet se nad lokalitou Bílá
vrátka – jak by to mûlo b˘t veliké, jak˘ by to
mûlo mít charakter, jaké vztahy k dne‰ní zá-
stavbû by zde mûly b˘t. Bez ohledu na co-
koli v‰ak tato lokalita, která má rozlohu sko-
ro 40 hektarÛ, ãasem promûní tváfi Pfiezletic.
Tak napfiíklad – pouze zde je jediné oprav-
du vhodné místo pro velkou základní ‰kolu,
nová hfii‰tû a podobnû, vlastnû cokoli, co si
vyÏádá vût‰í plochy. Ukázalo se, Ïe ãasem
(za 10 let, nebo za 15 let?) by Pfiezletice
mohly fungovat jinak. Mnozí lidé budou
chodit úplnû jinudy a jinam, neÏ jak je tomu

dosud. To bude mít z velké míry na svûdo-
mí právû ‰kola, kde budou dvû tûlocviãny,
kulturní sál a jiné prostory. Maminky sem
budou veãer chodit tfiebas na aerobic, nûkdo
na nûjaké kursy. Scénáfi nemá konce. A teì
se k tomu pfiidala ona tramvaj. Nevíte, o co
jde? âeské dráhy by rády zavedly kolejovou
dopravu z Prahy do Brand˘sa a Staré Bole-
slavi. ¤íká se tomu vlakotramvaj. Tato nová
linka by zaãínala na praÏském hlavním nád-
raÏí a po existující trati pfies Vysoãany by
vedla aÏ do Kbel, pak by se stoãila na v˘-
chod ke Ctûnicím a pfies Pfiezletice, kolem
Podolánky a Dfievãic by vjela do Brand˘sa
a skonãila by na staroboleslavském nádraÏí.
Takové vlakotramvaje uÏ fungují v Nûmec-
ku, Francii, Anglii a jinde v Evropû. Není to
bûÏná tramvaj, ale není to ani vlak. Jízda
z Pfiezletic na „hlavák“ by trvala asi 21 mi-
nut. Fantastické. Prozatím vylaìuji s praÏ-
sk˘m magistrátem trasu na území Prahy, coÏ
mimochodem není zdaleka jednoduché,
v Pfiezleticích uÏ mám vcelku jasno. Jedna
stanice by byla v Bíl˘ch vrátkách, druhá sta-
nice by byla nûkde na v˘chodní stranû obce
u nové zástavby v Nohavici – ta jiÏ existuje
na papífie. Samozfiejmû, Ïe trasa se musí vy-
hnout dne‰ní zástavbû. V novém územním
plánu nyní pÛjde o to, aby byl stanoven ko-
ridor, do nûhoÏ se pak podrobnûji vyprojek-
tovaná traÈ správnû posadí.

Nechci Vás, milí ãtenáfii, unavovat dal‰í-
mi podrobnostmi, myslím, Ïe pro tento prv-
ní díl to postaãí. Mám nicménû pocit, Ïe tûch
zajímav˘ch okolností je spousta. Pfií‰tû po-
kroãíme dále. Osobnû budu velmi rád, kdyÏ
vyuÏijete svého zákonem garantovaného prá-
va se úãastnit celé procedury. Jaké kroky by
tedy bylo vhodné uãinit? Zanedlouho bude
k dispozici návrh zadání územního plánu, ten
bude i na webov˘ch stránkách obce, i v lis-
tinné podobû na obecním úfiadu. Jen si dovo-
luji podotknout, Ïe návrh zadání je textov˘
dokument, a nic se zde proto je‰tû neobjevu-
je nakresleného a konkretizovaného. K návr-
hu zadání je kaÏd˘, skuteãnû kdokoli, opráv-
nûn vzná‰et pfiipomínky. Pfiipomínka by mû-
la b˘t jasná a srozumitelná, mûlo by z ní b˘t
patrné, co tím její autor míní. Mûla by tedy
b˘t co nejkonkrétnûj‰í. Nemám v‰ak nic pro-
ti tomu, kdyÏ nûkdo vznese velmi abstraktní,
filosoficky nároãnou pfiipomínku. S takov˘-
mi obãany rád spolupracuji. V duchu legis-
lativy pak obec na závûr zváÏí, zda pfiipo-
mínka bude zohlednûna, a návrh zadání pfií-
padnû upraví. Teprve pak se návrh zadání
pfiedkládá ke schválení zastupitelstvu obce
a teprve pak mohou b˘t zapoãaty práce na
vlastním návrhu územního plánu.

Ing. arch. PETR STARâEVIâ,
zpracovatel územního plánu Pfiezletic

NOV¯ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE
– PRVNÍ DÍL INFORMAâNÍHO SERIÁLU
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Letní soutûÏ o nejrozkvetlej‰í okno uÏ má svého vítûze!
Bûhem léta probíhala soutûÏ o nejkrásnûji rozkvetlé okno, balkon ãi terasu. Poctivû

jsem nafotila v‰echna kvetoucí okna a byla to ve sluneãném dni moc fajn práce. Ale vy-
brat to nejkrásnûj‰í, to je moc tûÏké. A tak jsem tuto odpovûdnost delegovala i na ty
spoluobãany, ktefií jsou pravideln˘mi náv‰tûvníky obecních webov˘ch stránek. Bylo zde
umístûno 20 nejhezãích fotografií a kaÏd˘ mohl pfiidûlit „hvûzdiãku“ svému favoritovi.
Od samého zaãátku byl na ‰pici dÛm na VeleÀské, kter˘ byl i m˘m favoritem. 

A tak se vítûzem stává paní Milu‰ka Kubelková a získává finanãní prémii 1000
Kã. Gratulujeme a hlavnû dûkujeme za mil˘ a pfiíjemn˘ pohled na její kvûtiny.

V pátek 29. 8. jsme s panem mí-
stostarostou nav‰tívili paní Kubelko-
vou, abychom oficiálnû pfiedali cenu
vítûzce prvního roãníku na‰í soutûÏe.
Radost z vítûzství byla spontánní
a upfiímná a hlavnû neãekaná: „Chtûla
bych podûkovat v‰em tûm, kter˘m se
moje petunie a mu‰káty líbily, i kdyÏ
u mû kvetou spí‰ dvefie. Moc dûkuju
za odmûnu, bude se skvûle hodit pfií‰-
tí rok na pofiízení nov˘ch kytiãek.“ Na
pfiání nûkter˘ch obãanÛ jsme je‰tû vy-
zvídali, jestli má paní Kubelková nû-
jak˘ speciální recept na to, Ïe jí kytky
tak krásnû a pofiád kvetou. „Upfiímnû
fieãeno, pravidelnû je zalévám Krista-
lonem, ale vlastnû je moÏné, Ïe saze-
nicím prospûlo to, Ïe byly nûjakou
dobu ve skleníku, kde krásnû zesílily.“

A to mÛÏe b˘t tfieba návod pro
v‰echny kvûtinomilovné spoluobãa-
ny na pfií‰tí rok, kdy vyhlásíme
2.roãník letní soutûÏe. A nejen to, uÏ
teì pfiipravujeme soutûÏní novinku
ohlednû jin˘ch rozkvetl˘ch míst
v na‰í obci.                           Lâ

Chodník
na âakovické

a VeleÀské
V srpnu zaãaly i stavební
práce na dlouho poÏado-
vaném chodníku v ulici
âakovické a VeleÀské.

Podafiilo se získat finanã-
ní prostfiedky i firmu
a tak bude dal‰í úsek

v Pfiezleticích bezpeãnûj-
‰í, a to nejen pro dûti.

Oprava pomníku padl˘ch
Na jafie leto‰ního roku do‰lo k po‰kození pomníku,

odpadla deska se jmény padl˘ch. Kamenická firma, kte-
ré desku bûhem léta upevnila zpût zároveÀ provedla ne-
zbytné úpravy celého pomníku (oprava po‰kozen˘ch
hran, zv˘raznûní písmen).

ZároveÀ pracovníci OÚ zpevnili zídku nad pomní-
kem a opravili vypadané kameny.

BohuÏel plánované zahradní úpravy skonãily pouze
odstranûním star˘ch tújí, od té doby nejsou zahradníci
k zastiÏení. OkamÏitû jsme zru‰ili ve‰keré dal‰í objed-
nané práce a koncem léta máme slíbeno od pana Divi‰e
z Radonic, Ïe zasází nové túje a upraví okolí obou po-
mníkÛ, které opravdu není moc dÛstojné.

Na zasedání ZO jsme fie‰ili otázku pravidelné za-
hradní údrÏby tohoto pietního místa a chtûli bychom se
obrátit na místní obãany (asi spí‰e obãanky), zda by ne-
byli ochotni se starat o tyto pomníky. Pochopitelnû za
odmûnu. Bude-li mít nûkdo zájem, pfiihlaste se, prosím,
na místním OÚ. Dûkujeme.

Jako uÏ tradiãnû zaãínám tfiídûním odpadu.
Musím spokojenû konstatovat, Ïe barevné kon-
tejnery jsou vyuÏívány víc a víc, leckde je po-
tfieba nav˘‰it ãetnost vyváÏení (v Zahradní ulici
je vyváÏen plast uÏ také dvakrát t˘dnû). Pfiesto
si nemohu odpustit v˘tku ohlednû skla. Vzhle-
dem k tomu, Ïe vyváÏení skla je na objednání,
pravidelnû mû mÛÏete spatfiit jak objíÏdím
v‰echna stanovi‰tû a sleduji stav plnosti zvonÛ.
A tak mám dost podrobn˘ pfiehled o tom, co ve
kterém zvonu konãí. Opravdu nemohu pocho-
pit, proã nûkdo dokáÏe do bílého zvonu (bílé
sklo = bíl˘ zvon) hodit nûkolik barevn˘ch lahví
od Vincentky. V‰ude jsou bíl˘ a zelen˘ zvon
vedle sebe, vÏdycky se musí vyhazovat sklo po
jedné lahvi, tak proã nehodit hnûdé sklo tam,
kam skuteãnû patfií. Hodí-li nûkdo barevné sklo
do bílého, cel˘ obsah kontejneru je znehodno-
cen a z barevného skla se bílé prostû neudûlá.
Za budoucí zlep‰ení pfii tfiídûní dûkuji.

Druhá vûc se t˘ká materiálÛ, které vÛbec ne-
patfií do tfiídûného odpadu – staré umyvadlo
vãetnû keramické „nohy“. V létû se obé objevilo
vedle kontejneru na rohu Ctûnické a Topolové.
Nerozumím tomu, co si dotyãn˘ majitel tohoto
odpadu myslel, protoÏe pak nezb˘vá neÏ povolat
multikáru a odpad nechat odvézt a zlikvidovat
na obecní náklady (a to platíme v‰ichni).

Na Vinofiské zase nûjak˘ dobrák pfiijel autem
a do prázdného kontejneru na plast vyhodil nej-
dfiív pytel posekané trávy, pár vûtví a v‰e „za-
maskoval“ plastov˘mi lahvemi. Pûknû dûkujeme.

Ale na závûr nûco pozitivního – odmûna za tfií-
dûn˘ odpad ve druhém ãtvrtletí byla zase o dost
vy‰‰í: 38 561,79 Kã zatímco náklady na svoz by-
ly jen 35 165,33 Kã.

ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ

Je zahrada Ïivoucím místem
nebo „zelenou pou‰tí“?

Zahrada nás uãí pfiírodnímu Ïivotu. Ov‰em
jen toho, kdo se na zahradu umí dívat jako na
Ïivou pfiírodu.

Jedinû bujná rozmanitá vegetace a druhová
pestrost nás zbaví problémÛ pfiemnoÏování jed-
notliv˘ch organismÛ, protoÏe zaãne fungovat
pfiirozen˘ potravinov˘ fietûzec. Je potfieba Ïít
a nechat umfiít. To je normální kolobûh v pfiíro-
dû: nic neumírá, jen se mûní v jinou formu.

Listí na jafie vyra‰í a na podzim odumfie,
tlením pod stromy zaji‰Èuje stromu i brouã-
kÛm Ïiviny a vláhu. Pfiemûní se tak na Ïivou
hmotu. KdyÏ je shrabeme a vyvezeme pryã,
kolobûh byl naru‰en a zahrada zaãíná b˘t zá-
vislá na na‰í péãi. V pfiírodû je v‰e dokonalé.

Jestli nám na zahradû roste nûco bujnû
a nepomÛÏe úprava fiezem, kterého by mûlo
b˘t co nejménû, je potfieba hledat jinou rostli-
nu, aby zapadala do na‰í pfiedstavy.

Zahradu bychom mûli vidût a uÏívat pro od-
poãinek a posezení s pfiáteli a obdivovat krásu
kaÏdé rostliny.

Pravideln˘m sekáním trávníku vytváfiíme
zelenou pou‰È, kde pfieÏívají jen mravenci.
Trávník po 5 letech nám odchází a ani pfii-
hnojování umûl˘mi hnojivy se nic nezachrání.

Pfiírodní zahrada je stále zahradou a ãlo-
vûk v ní je dÛleÏitou souãástí. V pfiírodû je v‰e
dokonalé, jen ãlovûk ji ãásteãnû ovlivÀuje ne-
bo niãí. V. POKORN¯
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ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPI
DNE 11. 6. 2008

� ZO povûfiilo starostku obce podpi-
sem souhlasného prohlá‰ení k uve-
dení zápisu v KN do souladu se
skuteãn˘m stavem. (Souhlasné pro-
hlá‰ení je pfiedkládáno k podpisu po
konzultaci s katastrálním úfiadem za
úãelem zjednodu‰ení a urychlení pfie-
pisu pozemkÛ z pÛvodních vlastníkÛ
na Mûstskou ãást Vinofi tak, aby byl
stav zápisu v katastru nemovitostí
uveden do souladu se skuteãn˘mi
majetkoprávními vztahy.)

� ZO povûfiilo starostku obce podpi-
sem Rámcové smlouvy o spolupráci
(viz Pfiíloha ã.2 a), dodatku ã.1
k rámcové smlouvû o spolupráci (viz
Pfiíloha ã.2 b) a smlouvouo pfievzetí
ãásti povinností ze smlouvy (viz Pfií-
loha ã.2 c) s firmou Benuga, s.r.o.
a souãasnû zru‰ilo Rámcovou smlou-
vu o spolupráci s firmou Benuga,
s.r.o. ze dne 10. 10. 2007. (Starostka
informovala ZO o Ïádosti firmy Be-
nuga s.r.o. (v˘stavba Zlat˘ kopec)
o úpravy v Rámcové smlouvû o spo-
lupráci, kdy firma Benuga by chtûla
finanãní dar obci poskytovat ve for-
mû úhrady faktur za projekty zaji‰Èo-
vané obcí. Tímto by firma Benuga
mohla takto vzniklé finanãní náklady
dát do sv˘ch nákladÛ.)

� ZO povûfiilo starostku podpisem
Dodatku ã. 4 Smlouvy o dílo Tla-
ková kanalizace Pfiezletice ze dne
31. 8. 2004 – viz Pfiíloha ã. 3.
(Dodatek se t˘ká dobudování kana-
lizaãního fiadu v ulici Ka‰tanové
a následn˘ch pfiípojek, vybudování
fiadu k obecnímu pozemku (ãímÏ
dojde k jeho zhodnocení). Dodatek
je potfieba pro kompletní jednorá-
zovou kolaudaci celé tlakové kana-
lizace v obci.)

� ZO povûfiilo starostku podpisem
Dodatku ã. 4 Smlouvy o dílo Vo-
dovod Pfiezletice ze dne 30. 9.
2004 – viz Pfiíloha ã. 4 (Dodatek se
t˘ká dobudování vodovodního fiadu
v ulici Ka‰tanové, následn˘ch pfiípo-
jek a vybudování fiadu k obecnímu
pozemku (ãímÏ dojde k jeho zhod-
nocení). Dodatek je potfieba pro
kompletní jednorázovou kolaudaci
celého vodovodu v obci.)

� ZO povûfiilo vedením kroniky Pfie-
zletic ing. Ludmilu âervínovou.

� ZO zároveÀ schválilo v˘‰i finanã-
ního daru 7 500 Kã btto pro ing.
âervínovou za práci na Obecním
zpravodaji, pfiípravû rubrik na

webov˘ch stránkách obce vãetnû
fotodokumentace dÛleÏit˘ch udá-
lostí v obci.

� ZO povûfiilo starostku podpisem
Kupní smlouvy s p.·pánkem, t˘-
kající se pozemkÛ par. ã. 950/3,
950/4 a 950/5. – viz Pfiíloha ã. 5
(Starostka obce informovala ZO
o potfiebû úpravy v Kupní smlouvû
s p. ·pánkem ohlednû prodeje obec-
ního pozemku v k.ú.Vinofi. DÛvo-
dem je upfiesnûní geometrického plá-
nu zamûfieného pozemku.)

� ZO vzalo na vûdomí a schvaluje
Zápis z kontroly plnûní náprav-
n˘ch opatfiení, kde bylo konstato-
váno, Ïe zji‰tûné nedostatky byly
ke dni provedení kontroly náprav-
n˘ch opatfiení odstranûny, resp.by-
la pfiijata úãinná systémová ná-
pravná opatfiení, která zaruãují, Ïe
se zji‰tûné chyby a nedostatky jiÏ
neopakují. – viz Pfiíloha ã. 6

� ZO povûfiilo starostku podpisem
Kupní smlouvy s p. Böhmovou, t˘-
kající se pozem. parc.ã. 952/7
a 952/8. (Starostka obce informovala
ZO o potfiebû úpravy v Kupní smlou-
vû p.Böhmovou ohlednû prodeje
obecního pozemku v k.ú.Vinofi. DÛ-
vodem je upfiesnûní geometrického
plánu zamûfieného pozemku .)

� ZO schválilo rozpoãtové opatfiení
ã. 6 – viz Pfiíloha ã. 8 (PÛvodnû ne-
specifikované rezervy byly podrobnû
vyspecifikovány a zaúãtovány do
odpovídajících rozpoãtov˘ch polo-
Ïek, pfiiãemÏ celkov áãástka rozpo-
ãtu obce se nemûní.)

� ZO povûfiilo starostku podpisem
Smlouvy o spolupráci s firmou Ab-
bey, s.r.o. (Tato spoleãnost pfiipravu-
je v˘stavbu RD v lokalitû Panská po-
le. Pfiedmûtem smlouvy je finanãní
úhrada obci za spolupráci s firmou
Abbey bûhem doby v˘stavby RD.)

� ZO povûfiilo starostku podpisem
Dodatku smlouvy s firmou FINE-
COM pro získání dotací na opra-
vy komunikací. – viz Pfiíloha ã. 10
(Starostka obce seznámila ãleny ZO
se získáním dotace na „opravy po
pfiírodní katastrofû“ ve v˘‰i
3.200.000,00 Kã na opravu dolní
ãásti ulice Zahradní. Pfiedpokladem
pfiidûlení dotace obci je finanãní
spoluúãast, a to nejménû 20%.
Vzhledem k tomu, Ïe je to jeden
z mála moÏn˘ch finanãních zdrojÛ
na opravy místních komunikací,bu-
de potfieba shromaÏìovat ve‰keré
moÏné finanãní rezervy z rozpoãtu
obce na spolufinancování v˘‰e uve-

den˘ch oprav. PoÏádala ZO o sou-
hlas s pfiijetím dotace na‰í obcí.)

Dále:
– Starostka obce informovala ZO o pro-

bíhajících jednáních s firmou ROPID,
jejichÏ v˘sledkem by mûlo b˘t podstat-
né zlep‰ení dopravní obsluÏnosti Pfie-
zletic autobusovou dopravou. Defini-
tivní schválení poÏadavkÛ na zmûny
a úpravu jízdních fiádÛ probûhne 18.
6. 2008, starostka bude následnû ãle-
ny ZO ihned informovat.

– Starostka informovala a pfiedloÏila ZO
dopis s odpovûdí na dopis p. Mostec-
ké, která opakovanû Ïádá zmûnu
vlastnictví ãerpadla pro tlakovou ka-
nalizaci a napadá stavbu Tlakové ka-
nalizace v Pfiezleticích jako celek. ZO
v‰e ohlednû v˘stavby fiádnû projedna-
lo a schválilo, coÏ je uvedeno ve
v‰ech zápisech souãasného ZO. Viz
pfiíloha ã. 11

– Na základû stále vzrÛstajícího poãtu
pfied‰kolních dûtí v Pfiezleticích poÏá-
dala p. Kunto‰ová

– ZO o pomoc pfii hledání vhodn˘ch
prostor v na‰í obci, kde by mohl
vzniknou klub pro nejmen‰í dûti. ZO
vytipuje moÏné objekty, které pak na-
bídne p. Kunto‰ové pro vznik dûtského
klubu. ZároveÀ starostka (vzhledem
k budoucímu nárÛstu poãtu obyvatel)
informovala o potfiebû vlastní ‰koly
a ‰kolky v na‰í obci. Informovala
a pfiípravû projektov˘ch prací potfieb-
n˘ch k této v˘stavbû.

– Starostka obce informovala ZO o do-
pise od p.Holuba, pfies jehoÏ pozemek
v Podskalí prochází pÛvodní vodovod
této ãásti obce. Vzhledem k tomu, Ïe
tento vodovod bude nejpozdûji na
podzim tohoto roku postaven mimo
provoz, budou tímto ve‰keré problémy
s moÏn˘m vûcn˘m bfiemenem této
stavby vyfie‰eny.

– Starostka informovala ãleny ZO
o probûhlém jednání na OÚ s moÏ-
n˘m viníkem vypou‰tûní odpadních
vod do vodoteãe nad Okály. BohuÏel
se zástupkyni odboru ÎP MûÚ Bran-
d˘s n/L nepodafiilo prokázat obãanu
Pfiezletic vinu, postupuje pfiesto je‰tû
pfiípad na stavební odbor MûÚ Bran-
d˘s n/L na pro‰etfiení kvality a vyho-
vujících podmínek provozu odpadní
jímky na pozemku obãana.

– Paní Hanzlíková (Kulturní komise) in-
formovala ZO o zmûnû termínu pfied-
prázdninového v˘letu dûtí do Ctûnic.
DÛvodem zmûny je jednak obsazená
kapacita na jízdárnû ve Ctûnicích,
a za druhé uÏ mnoho dûtí uÏ v sobotu
po vysvûdãení pojede na prázdniny.
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ZPRÁVY Z KOMISÍ OBCE

Doãasné ome-
zení v klidové

zónû na Ctûnické
Se zahájením stavebních prací
v Zahradní ulici byla zároveÀ

zfiízena deponie stavebních mate-
riálÛ na obecním pozemku nad

Ctûnickou ulicí na konci Pfiezle-
tic. ProtoÏe pozemek je nad bfie-

hem cesty, mûla firma Pragis pro-
vést úpravy bfiehu a vytvofiit

si tak podmínky pro nájezd více-
nápravov˘ch nákladních aut.
BohuÏel jsou v bfiehu uloÏeny kabely elektrického napûtí a pfiedpoklá-
daná skr˘vka a následné navezení ‰tûrku nebylo moÏné. A tak vznikla
ohromná terénní nerovnost. Rekonstrukce Zahradní ulice by mûla b˘t

dle smlouvy dokonãena koncem fiíjna 2008 a tak touto cestou prosíme
v‰echny na‰e spoluobãany o trpûlivost pfii doãasném omezení na Ctûnické.

Rekonstrukce Zahradní ulice
Koneãnû se podafiilo získat od státu „alespoÀ

nûjaké“ mnoÏství penûz, aby mohla b˘t zahájena
oprava Zahradní (více o získané dotaci vãetnû fi-
nanãní spoluúãasti obce v rubrice Zprávy ze za-
sedání zastupitelstva obce). V jakém byla stavu
zejména po de‰tích, to jistû v‰ichni víte – díry
v cestû, bezedné louÏe, atd. Architekt, kter˘ pro
obec zpracovává celkovou koncepci rozvoje
vãetnû územního plánu, povaÏuje na základû zís-
kan˘ch místních znalostí a zku‰eností tuto ulici
za nejkrásnûj‰í „tfiídu“ v Pfiezleticích, z ãehoÏ vy-
chází i jeho projekt. Kromû dÛsledného vyfie‰ení
de‰Èové kanalizace, pfiijdou na fiadu i velkorysé
chodníky a zeleÀ, která bude dÛstojn˘m repre-
zentantem jména ulice – Zahradní.

V jednání jsou dotaãní peníze na dokonãení
ulice Zahradní a dále ulice Na Váze.

Projektová dokumentace i dal‰í stavební projek-
ty jsou uloÏeny a k dispozici k nahlédnutí na OÚ.

Vybudování zastávek na Vinofiské
Bûhem léta do‰lo k zásadní zmûnû v autobusové ob-

sluÏnosti Pfiezletic a tato zmûna si vyÏádala i vylep‰ení do-
stupnosti autobusov˘ch zastávek. Na základû jednání
s dotãen˘mi orgány (Ropid, dopravní odbor, Policie,..) by-
la vybrána tato dvû místa jako nejvhodnûj‰í pro zfiízení
zastávek. DÛvodÛ PROâ zrovna tady je pár – zkrácení
docházkové vzdálenosti pro dolní ãásti obce a hlavnû pfii-
rozené zpomalení prÛjezdu aut po Vinofiské ulici (na zá-
kladû zku‰eností a doporuãení dopravního odboru).

ZároveÀ jsem si samozfiejmû vûdomi, Ïe je potfieba
zlep‰it dostupnost autobusové zastávky i pro jiné ãásti ob-
ce, zejména pak oblast Kocandy a horní ãásti Zahradní
ulice vãetnû ulic pfiilehl˘ch. Pfiipravujeme jednání s maji-
teli pozemkÛ na kfiiÏovatce u kfiíÏku, kde by obec chtûla
vybudovat koneãnou zastávku autobusu a tím i odlehãit
centrum obce od prÛjezdu a stání autobusu.
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Úprava kapliãky
Opût problém se zahradní firmou, která slíbila „hory i s horákama“,

ale skutek utek. Také zde upravili a zpevnili na‰i pracovníci
zídku okolo kapliãky, snad ji hned nûjak˘ ‰ikovn˘ fiidiã nenabourá.

DNE 1. 7. 2008
� ZO vzalo na vûdomí informaci

o zahájení pfiípravy pofiizování no-
vého územního plánu. 

� ZO souhlasilo s v˘bûrem zpracova-
tele a ukládá starostce uzavfiít pfií-
slu‰nou smlouvu, pfiíloha ã. 1 (Sta-
rostka navrhla, aby zpracovatelem
byl Ing. arch. Petr Starãeviã z Archi-
tektonické kanceláfie Kolpron, s.r.o.,
kter˘ poskytuje obci Pfiezletice od-
borné architektonické sluÏby od dub-
na 2007, problematiku obce zná do-
stateãnû do hloubky a v prÛbûhu prv-
ní poloviny tohoto roku pfiipravil nû-
kolik pfiedbûÏn˘ch variant dal‰ího
moÏného rozvoje obce a úprav v je-
jím souãasném uspofiádání.)

� ZO souhlasilo se zaji‰tûním v˘konné-
ho pofiizovatele a ukládá starostce
uzavfiít pfiíslu‰nou smlouvu. (pfiíloha
ã. 2) (Starostka navrhla, aby na základû
doporuãení p. Starãeviãe byl pro v˘kon
pofiizovatelsk˘ch ãinností uzavfien
smluvní vztah formou mandátní smlou-
vy s paní Ing. Renatou Perglerovou,
která splÀuje kvalifikaãní poÏadavky ve
smyslu § 24 stavebního zákona.)

� ZO vzalo na vûdomí informaci
o nákladech potfiebn˘ch na pofiíze-
ní nového územního plánu a uklá-
dá starostce pokraãovat v úsilí zís-
kat potfiebné dotace. (Starostka in-
formovala ZO, Ïe ãást potfiebn˘ch fi-
nanãních prostfiedkÛ je zaji‰tûna
smlouvami o spolupráci s obcí Pfie-
zletice, a Ïe jsou podnikány kroky
vedoucí k získání dotace MMR âR
nebo Stfiedoãeského kraje.)

� ZO souhlasilo se znûním „pokynÛ
pro pfiípravu a zpracování návrhu
zadání územního plánu: 

a) bude rámcovû stanovena v˘hledová
velikost obce a tomu odpovídající vy-
bavenost obce vefiejnou infrastruktu-
rou, zejména základní ‰kolou a matefi-
skou ‰kolou; podrobnûj‰í v˘ãet zafií-
zení obãanského vybavení obce bude
vÏdy uvádûn s pfiíslu‰n˘mi kapacitami
a dal‰ími podrobn˘mi údaji 

b) nové rozvojové plochy v dosud volné
krajinû budou navrhovány tam, kde
ve‰keré podstatné související okol-
nosti budou dostateãnû vyjasnûny 

c) po obou stranách silniãního okruhu
kolem Prahy (SOKP) budou navrÏe-
ny odpovídající krajináfiské úpravy
s cílem zamezit pfiípadn˘m negativ-
ním úãinkÛm provozu na této bu-
doucí pozemní komunikaci na stáva-
jící zástavbu obce 

d) v území obce bude v návaznosti na
pofiizovanou územnû plánovací doku-
mentaci hl. mûsta Prahy provûfiena
trasa moÏné tramvajové tratû (tzv.
tram/train) Praha – Brand˘s n.L. 

� ZO uloÏilo starostce v souvislosti
s moÏnou tramvajovou trasou Pra-
ha – Brand˘s nad Labem ve spolu-
práci s dal‰ími dotãen˘mi obcemi
na této trase zahájit a iniciovat jed-
nání s pfiíslu‰n˘mi samosprávn˘mi
orgány HMP a Stfiedoãeského kraje. 

e) krajina v severní ãásti území obce bu-
de navrÏena k doplnûní o v˘sadby le-
soparkÛ a jiné vhodné krajináfiské
úpravy, zejména v návaznosti na
úpravy podél SOKP 

f) problematice nakládání s de‰Èov˘mi
vodami bude díky terénní konfiguraci
obce a dfiívûj‰ímu zastavûní nûkte-
r˘ch „citliv˘ch míst“ vûnována po-
zornost vy‰‰í neÏ je obvyklé. 

� ZO vzalo na vûdomí pfiedpokláda-
n˘ ãasov˘ harmonogram pofiizová-
ní nového územního plánu:

a) návrh zadání bude vystaven k vefiejnému
nahlédnutí od 10. srpna do 20. záfií 2008

b) pfiibliÏnû v polovinû fiíjna 2008 by mohlo
b˘t zadání schváleno OZ Obce Pfiezletice

c) návrh územního plánu bude zpracován do
konce února 2009

d) ve druhé polovinû kvûtna 2009 bude ná-
vrh územního plánu vefiejnû projednán

e) ZO bude moci schválit nov˘ územní plán
do konce ãervna 2009 s tím, Ïe rozhodo-
vat podle nového územního plánu bude
moÏné po nabytí úãinnosti Opatfiení obec-
ní povahy, kter˘m bude nov˘ územní
plán vydán; do té doby zÛstane v platnos-
ti dosavadní územní plán. 

� Starostka dále seznámila ZO se
zpÛsobem zaji‰tûní vût‰ího zapojení
obãanÛ do celého procesu neÏ je
pfiedpokládáno stavebním zákonem,
a to tak, Ïe v jednotliv˘ch fázích po-
fiizování nového územního plánu bu-
dou obãané prÛbûÏnû informováni ta-
ké prostfiednictvím internetové strán-
ky obce a ti‰tûn˘ch materiálÛ.

� ZO povûfiilo starostku podpisem
Smlouvy o spolupráci s firmou Sesta-
re spol. s.r.o, Care Services spol.s.r.o.
pfiíloha ã. 3 (Starostka obce seznámi-
la ZO se znûním Smlouvy o spolu-
práci s firmou Sestare spol. s.r.o, Ca-
re Services spol. s.r.o., t˘kající se
vzájemné spolupráce, jejíÏ cílem je
zlep‰ení obãanské vybavenosti, infra-
struktury a celkov˘ rozvoj obce Pfie-
zletice na stranû jedné a realizace in-
vestiãního zámûru bytové v˘stavby
spoleãností na stranû druhé.)

� ZO povûfiilo starostku jednáním
s firmou OBADI a pfiípravou
Smlouvy s touto firmou. (Starostka

seznámila ZO s jednáním s firmou
OBADI ohlednû ãásti území Bílá
vrátka a poÏádala ZO o souhlas
s pracemi na pfiípravû Smlouvy
o spolupráci s firmou OBADI)

� ZO jednohlasnû osvobodilo p.Bou‰e-
ho od poplatku za zhodnocení po-
zemku. (Právní moc kolaudace RD na-
byla 14 dní po termínu poÏadovaném
obcí na pfiipojení pozemku na VaK.)

� ZO zamítlo Ïádost p. Buly na uvolnûní
ekvivalentních jednotek, ZO se odkazu-
je na své rozhodnutí ze dne 25. 3. 2008,
jednání ZO – zápis 2/2008, bod 6.1. 
Dále:

– Starostka obce informovala o chystané
zmûnû v autobusové dopravû, která
bude platit od záfií 2008. (viz pfiíloha
ã. 6) a o potfiebû v˘stavby nové auto-
busové zastávky na ulici Vinofiská.

– Starostka a zastupitelka p. ¤achová
informovaly o potfiebû fie‰ení chodníku
v ulici âakovická a VeleÀská (cca 60
m). Paní ¤achová vysvûtlila moÏnost
provizorního fie‰ení

– Zastupitelka p. ¤achová informovala
o moÏnosti práce p. Kubíãka, kter˘
vykonává pro obec údrÏbové práce na
komunikacích, obecní zeleni, atd.

– Starostka a p. ¤achová informovaly
o probíhajících jednáních ohlednû vy-
tvofiení dûtského klubu pro pfiezletické
pfied‰koláky.

– p. ¤achová informovala o probíhají-
cích jednáních se Správou silnic
ohlednû vyfie‰ení opravy 1. propustku
na Vinofiské ulici.

– p. Hanzlíková zhodnotila kulturní akce
a zaãátkem záfií se plánuje DRAKIÁ-
DA. Starostka obce i ZO velmi paní
Hanzlíkové podûkovali za v‰echny jiÏ
probûhlé akce.

DNE 12. 8. 2008
� ZO povûfiilo starostku podpisem

smlouvy s firmou Moravská sta-
vební-INVEST a.s. (Ke zmûnû do-
chází na základû nového geometrické
ho plánu ã. 1015-93/2007 ke zmûnû
ãísla pozemku PK 508, PK 138
v k.ú.Vinofi – viz Pfiíloha ã.1 Vzhle-
dem k tomu, Ïe smlouva s jin˘m ãís-
lem pozemku byla jiÏ jednou schvá-
lena, poÏádala starostka o schválení
podpisu pfiiloÏené smlouvy.)

� ZO schválilo zámûr prodat
obecní pozemky ã. 953/3; 953/4;
953/5; 953/6; 953/7; 1337/82 +
1344/7 v k.ú.Vinofi. 

� ZO povûfiilo starostku jednáním
o pfievodu pozemkÛ 1337/104, PK 
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507/1, PK 106, PK 507/2, PK 122,
PK 105, PK 508 v k.ú.Vinofi a dále
pozemky v k.ú. Pfiezletice 529/1
a 513/1. (moÏn˘ pfievod pozemkÛ
v k.ú.Vinofi a k.ú Pfiezletice, které
jsou nyní ve vlastnictví státu, do ma-
jetku obce.)

� ZO povûfiilo starostku podpisem
Smlouvy o spolupráci s firmou
OBADI (ohlednû budoucího moÏné-
ho rozvoje v lokalitû Bílá vrátka.)

� ZO povûfiilo starostku podpisem
Smlouvy o spolupráci a spoluúãasti
na podmínûn˘ch investicích s fir-
mou Projekt beta s.r.o. ZároveÀ
ZO Ïádá budoucího investora pfied-
loÏit prezentaci v rozpracovanosti
studii fie‰ení lokality nejpozdûji do
konce roku 2008. (jedná se o sou-
hlas s podpisem Smlouvy o spoluprá-
ci a spoluúãasti na podmínûn˘ch in-
vesticích s firmou Projekt beta s.r.o.
– viz Pfiíloha ã.3 (lokalita Bílá vrát-
ka). jejíÏ koncepce, zejména ohlednû
zastavitelnosti území, vychází ze stu-
die zpracované architektem p. Starãe-
viãem pro stavební rozvoj tohoto
území. Zastupitelka Eva Fialová
oznámila ZO, Ïe se v této vûci zdrÏu-
je hlasování, jelikoÏ je spoluvlastnicí
zmínûné lokality a tudíÏ nechce hla-
sování nikterak ovlivÀovat.)

� ZO souhlasilo s návrhem doplnûní
dal‰ího bodu v Pokynech pro zpra-
cování návrhu zadání územního
plánu obce Pfiezletice, schválen˘ch
usnesením ZO ze dne 1. 7. 2008, ve
znûní: Lokalita Bílá vrátka, zahrnují-
cí pozemek p.ã. 430/1 (zjednodu‰ená
evidence PK), 425/1, 430/65, 430/66,
430/61 bude zahrnuta do návrhu za-
staviteln˘ch území. ZároveÀ vzalo
ZO opût na vûdomí zdrÏení se pfii
hlasování E. Fialové, která z dÛvodÛ
vlastnictví ãásti pozemkÛ v lokalitû
Bílá vrátka nechce v˘sledné hlasová-
ní ZO ovlivÀovat.

� ZO schválilo rozpoãtové úpravy r.
2008. (do úprav poloÏek byly zahrnu-
ty vy‰‰í pfiíjmy i náklady na provede-
né investiãní a neinvestiãní akce –
viz Pfiíloha ã. 4.)

� ZO schválilo navrÏen˘ poãet ãlenÛ
okrskové volební komise pro volby
do Zastupitelstva Stfiedoãeského
kraje konan˘ch ve dnech 17. a 18.
fiíjna 2008. Okrsková volební komise
v Pfiezleticích bude mít 6 ãlenÛ, z to-
ho jeden zapisovatel.

� ZO vzalo na vûdomí sloÏení v˘-
bûrové komise, schvaluje závûr
v˘bûrového fiízení a následnû po-
vûfiuje starostku podpisem
smlouvy s vítûzn˘m zhotovitelem

rekonstrukce ãásti Zahradní uli-
ce – firmou Pragis a.s. 

� ZO neschválilo prodej pozemku ã.
431/37 manÏelÛm Pfafov˘m. (Sta-
rostka seznámila ZO s návrhem
firmy Benuga (vlastní sousední po-
zemek), která nechá pfievést pozemek
za symbolickou cenu do vlastnictví
obce, ãímÏ se v dané lokalitû vytvofií
prostor pro budoucí relaxaãní odpo-
ãinkovou zónu.)

� ZO povûfiilo starostku podpisem
budoucích smluv o vûcném bfieme-
ni s formou âEZ. (jedná se o vûcné
bfiemeno pfii ukládání drátÛ elektric-
kého napûtí do zemû.)

Dále:
– Starostka a p. ¤achová informovaly

o jednáních se starostou Vinofie
ohlednû míst v M· pro dûti z na‰í
obce. Vzhledem k tomu, Ïe praÏsk˘
magistrát uvolnil peníze na dostavbu
vinofiské ‰koly, vznikne dostateãn˘
poãet míst v M· (cca 60), jejichÏ ne-
zanedbatelná ãást bude k dispozici
pro dûti z Pfiezletic. Termín realizace
nav˘‰ení poãtu je pfiedbûÏnû stanoven
na 1. 1. 2009.

� ZO schválilo v˘daj 110 000 Kã na
vybudování dvou autobusov˘ch za-
stávek na ulici Vinofiské. (Na zákla-
dû nutnosti vybudování dal‰í autobu-
sové zastávky v Pfiezleticích pfiedloÏi-
la starostka návrh v˘daje na novû bu-
dovanou zastávku v obou smûrech na
Vinofiské.) ZároveÀ informovala ãle-
ny ZO o návrzích nov˘ch jízdních fiá-
dÛ linky 302, které splÀují poÏadavky
na‰í obce – intervaly ve ‰piãce 20
minut, mimo ‰piãku 30 minut a veãer
plus víkend je interval 1 hodina. Cel-
kovû tak do‰lo k nav˘‰ení spojÛ ve
v‰ední den z pÛvodních 34 na 42.

� ZO doporuãilo pfiedat navrÏené
jízdní fiády firmû Ropid k doladûní
pfiestupov˘ch ãasÛ - zejména na lin-
ku 186 (smûr âern˘ most s intervaly
cca 8-10 minut) a linku 185 (smûr
Palmovka s intervaly 8-10 minut)
u MÚ Kbely a dále pfiestup na linku
375 do Vysoãan (u PAL Kbely).

� Starostka seznámila ZO s dopisem
urãen˘m celému ZO, jenÏ je reakcí
p. Maryska a ing. Hru‰ky, CSc na
dopis ze dne 5. 6. 2008 a reakcí na
zápisy ZO. Viz pfiíloha ã. 7

� ZO povûfiilo starostku pfiípravou
a podpisem smlouvy o pronájmu
uliãky Krátká pro p. Kánû a p.
Kábele. (ZO fie‰ilo problematiku
uliãky Krátké a jejího pronájmu pro
p. Kánû a p. Kábele. ZO doporuãuje
uliãku oboustrannû uzavfiít brankou
a péãi o tento pozemek svûfiit uÏiva-

telÛm pozemku - p. Kábele a p. Ká-
nû – do pronájmu za cenu pro kaÏdé-
ho 500 Kã za rok, pfiiãemÏ uzavfiení
uliãky bude provedeno na náklady
nájemcÛ a obec bude vlastnit klíãe
od obou branek s neomezen˘m pfií-
stupem na pozemek.)

� Starostka informovala ZO o dlou-
ho oãekávaném zahájení slouãené
kolaudace tlakové kanalizace a do-
stavby ãásti vodovodního fiadu
v oblasti Ka‰tanové ulice. Celá
stavby byla obcí pfievzata a dne 25.
7. 2008 byla podána Ïádost o kolau-
daci staveb na pfiíslu‰né vodohospo-
dáfiské odbory. Vzhledem k tomu, Ïe
proces je po právní stránce zdlouha-
v˘, pfiedpokládá se skonãení kolauda-
ce konec záfií 2008.

� ZO schválilo umístûní reklamních
poutaãÛ pro obchod KUÎEL za ce-
nu 200 Kã/rok. ZároveÀ urãí místa
vhodná pro umístûní v˘‰e uvede-
n˘ch cedulí.

� Starostka seznámila ZO se znûním
stíÏnosti p. Tuláãka na vyuÏívání
ulice Zahradní pro firmu Woodfa-
ce. Viz pfiíloha ã. 8

� Na základû poÏadavkÛ budoucího
zhotovitele rekonstrukce Zahradní
ulice, kter˘ potfiebuje deponii pro
stavební materiál, vybralo ZO dvû
vhodné lokality, které budou zhoto-
viteli nabídnuty k v˘bûru.

� Ing. âervínová informovala ZO
o pfiidûlení grantu z Nadace Part-
nerství – Strom Ïivota ve v˘‰i
40 000 Kã na vybudování zastáv-
kového odpoãinkového místa,
vãetnû relaxaãní zóny pro pfiezle-
tické obãany na cyklotrase 0034
v Ka‰tanové ulici.

� Starostka informovala ZO o poda-
né Ïádosti o dotaci ve v˘‰i 56 000
Kã na zfiízení Czech Pointu v na‰í
obci. Jedná se roz‰ífiení nabídky
sluÏeb na‰im obãanÛm ohlednû jed-
nání s nûkter˘mi úfiady – napfi. v˘-
pis z KN, rejstfiíku trestÛ, obchod-
ního rejstfiíku....

� P. ¤achová informovala o prÛbûhu
prací na opravû pomníku padl˘ch
(oprava celého pomníku provádí
kamenická firma) a následn˘ch za-
hradních úprav. Bûhem mûsíce srp-
na budou novû vysazeny túje p. Di-
vi‰em z Radonic. Vzhledem k tomu,
Ïe je potfieba zajistit pravidelnou za-
hradní úpravu ve‰ker˘ch okrasn˘ch
záhonÛ kolem pomníkÛ i kapliãky,
navrhuje místostarosta oslovit obyva-
tele Pfiezletic, ktefií by za pravidel-
nou finanãní odmûnu byli ochotni tu-
to ãinnost provádût.

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCEdokonãení
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P¤EZLETICK¯ HYDE PARK
OKÁLOV – vûãn˘ „trn v oku“?

Je neuvûfiitelné, jak tento pÛvodnû hanliv˘ v˘raz (moÏná
jsem nenapraviteln˘ optimista, kdyÏ pí‰u „pÛvodnû“) pro no-
vû zastavûnou ãást v Pfiezleticích zaujal pevné místo pro
oznaãování lokalit v na‰í obci. Sama ho dokonce ãasto pou-
Ïívám, coÏ vzbuzuje úsmûv na tváfiích starousedlíkÛ.

Prostû je to fakt – první postavené domy u Ctûnického potoka
byly montované typu OKAL a protoÏe jich bylo v kaÏdé ulici nûko-
lik, oznaãení OKÁLOV bylo na svûtû. A hned se Okálov dostal na
první místo v Ïebfiíãku nevraÏivosti starousedlíkÛ (tak je to histo-
ricky vÏdy a v‰ude a téma je to vûãné) – kdykoli a cokoli se ‰ust-
lo ve spojitosti s Okálovem, oz˘valo se ve vsi: „No jó, zas ti Oká-
listi …potíÏisti“. Leckdy samozfiejmû oprávnûnû (ìábelsky rychlé
prÛjezdy „my‰í dírou“ a pfiilehl˘m okolím zÛstávají pro fiadu spolu-
obyvatel závodní dráhou i teì), ale ãasto spí‰e ze zvyku, Ïe...

Nechme teì „lidi“ stranou a podívejme se na Okálov jako na
ãtvrÈ rodinn˘ch domÛ se zahradami. Mûli jsme tady velkou v˘-
hodu, Ïe developfii této lokality postavili alespoÀ k první ãásti do-
mÛ asfaltové silnice ohraniãené obrubníky. Ty vytvofiily mezi uli-
cí a plotem mal˘ prostor buì pro dlaÏbu, Ïiv˘ plot, kefie nebo
kvûtinovou pfiedzahrádku, o kterou se majitelé domÛ sami sta-
rají (samozfiejmû více ãi ménû). A kdo chce mít a má pfiedza-
hrádku upravenou, zpravidla uklidí i ulici podél svého pozemku
a nefie‰í, Ïe je ulice majetkem obce. Ono zamést, tfieba pfii kaÏ-
dém stfiíhání Ïivého plotu, ten kousek ulice, to opravdu nedá ta-
kovou práci. Hor‰í to je po prudkém de‰ti, kdy pfiiteãe bláto
z horní ãásti Topolové, to je uklizení ulice opravdu dfiina. Nechci-
li d˘chat vzedmut˘ prach po prÛjezdu (ãi prÛletu kosmickou
rychlostí) kaÏdého auta, beru holinky, ko‰tû a ‰up do louÏe. Pfii-
znám se, Ïe mû nikdy nenapadlo volat na úfiad a doÏadovat se
úklidu obecního majetku od zamûstnancÛ obce. A to ani v pfií-
padû, kdy zaãnou podzimní plískanice, v‰ude je mokro a „vlez-
lo“ a oblíbená krat‰í cesta z Vinofie do Pfiezletic pfies pole se stá-
vá bahni‰tûm. Bláto obalí boty do neuvûfiitelné koule, která se
bot drÏí a drÏí. A v‰ichni pû‰í, ktefií jsou blátem na poli po de‰ti
zaskoãeni, si ãistí obuv (podupáváním, o‰krabáváním o obrub-
níky) od potoka leckdy aÏ do tfietiny Topolové.

A zase zpátky k „lidem“. Ruku na srdce, to nám OkálistÛm,
musíte pfiiznat, Ïe zejména na jafie, kdy kvetou stromy a kefie, je
Okálov pûkné místo na nedûlní ãi odpolední procházku. A my
jsme rádi, Ïe to „u nás Ïije“, na rozdíl od jiné lokality v Pfiezleti-
cích, kam je zakázán vjezd a snad i vstup. Koãárek se nebofií
v blátû, star‰í potomek krásnû frãí na odstrkovadle a mladí „skej-
Èáci a bruslafii“ sjíÏdí kopeãek od Ctûnické. Od loÀského roku je
moÏné i posedût na laviãkách na rohu ulice. Tento zaãínající mi-
niparãík je skuteãnû jediné místo v Okálovû, které pravidelnû
udrÏují zamûstnanci obce.

Ale kdo nevûfií, tak ten u nás asi nikdy nebyl?! Lâ

NEDùLE – od slova nedûlat?
Pfii ãtení jednûch srpnov˘ch pondûlních novin mû zaujal ãlánek

ohlednû pfiípravy nové obecní vyhlá‰ky v malé obci Nûmãice, která
se t˘ká zákazu hluãného sekání trávy v nedûli. Místní obyvatelé chtû-
jí touto vyhlá‰kou vyfie‰it pro nû závaÏn˘ problém – alespoÀ v nedû-
li donutit „lufÈáky“ a chalupáfie zachovat ticho a klid v obci a nedo-
volit jim sekat trávu celou nedûli. Hezk˘ biã na chalupáfie, potaÏmo
praÏáky, ale jestli páni radní náhodou nezapomnûli i na zvyky míst-
ních obãanÛ - vrátila jsem se zrovna z chalupy v LuÏick˘ch horách,
kde jsme stihli trávu posekat v sobotu. Ono to ani v nedûli ne‰lo, pro-
toÏe od rána pr‰elo. To ov‰em vÛbec nevadilo místnímu trvale Ïijící-
mu obãanovi, aby krátce po pÛl deváté ráno nespustil cirkulárku a aÏ
do obûda nefiezal dfievo. Zvuk cirkulárky je pro mû snad je‰tû hor‰í
zvuk neÏ benzinová sekaãka trávy s hodnû vysok˘mi otáãkami.

JenÏe vytvofiit vyhlá‰ku, kterou  budou jedni nûco zakazovat dru-
h˘m, to mi tak tro‰ku, spí‰ hodnû,  pfiipomíná sv˘m nucením dobu
zaplaÈpánbu minulou. MoÏná, Ïe to podle zku‰eností nûmãick˘ch ob-
ãanÛ prostû po dobrém nejde, ale chtûla bych to u nás alespoÀ zku-
sit. Cel˘ pracovní t˘den vãetnû sobot na zahradû, vÏdyÈ to je takové-
ho hluku v‰ude, Ïe bychom si zaslouÏili v nedûli prostû VYPNOUT
a v‰ichni a v‰echno. Samozfiejmû, Ïe mÛÏe b˘t nedûle jedin˘ sluneã-
n˘ den po 14-denních de‰tích, kdy se mÛÏe dÏungle pfierostlé trávy
na zahradû zlikvidovat, ale to neb˘vá a není kaÏdou nedûli.

Jako v‰echno, je i tento problém jen v lidech. Po pfieãtení ãlánku jsem
si hned vzpomnûla na rok 1997, kdy jsem se s rodinou pfiistûhovala do
Pfiezletic, do Okálova. Nûkteré své sousedy jsem jiÏ znala a tak mû mi-
le pfiekvapilo sdûlení, Ïe se „místní sousedé dohodli nesekat v nedûli trá-
vu ani pouÏívat jiné hluãné stroje, chtûjí si nedûli uÏívat v klidu“. To se
mi moc líbilo a skuteãnû v nedûli trávu nesekáme. BohuÏel za ty roky
zmûnila fiada domÛ majitele a s nimi se odstûhoval i nedûlní klid. Ale
moÏná, Ïe je to tím, Ïe jim to nikdo nefiekl. A tak to zkusím touto ces-
tou v na‰em Hyde Parku – pojìme zase oprá‰it sousedskou dohodu
o „klidu zahradních (ale i stavebních) zbraní“ v nedûli a uÏít si den
volna v létû u kávy ãi studeného piveãka na zahradû jen za zvuku ma-
l˘ch, velk˘ch ãi ultralehk˘ch letadel, vytúrovan˘ch motorek ãi natunû-
n˘ch aut, kter˘ ALE na‰tûstí nûkdy naru‰í zpûv ptákÛ nebo kvákání Ïab. 

V‰echno jde, kdyÏ se chce; pravila by teta Katefiina... Lâ

Okálov podruhé...
a snad naposled

Informace pro ty, kter˘m leÏí v Ïaludku upravená lokalita
„Okálov“: Zamûstnanci obce NIKDY nesekali trávu a v sou-
ãasnosti jiÏ ani nefieÏou Ïivé ploty (ty fiezali na poÏádání asi tfii-
krát, to, kdyÏ na neupraveném pozemku podél Topolové zasa-
hovaly kefie moc do ulice), jejich práce konãí ve Ctûnické uli-
ci sekáním trávy kolem laviãek!

Cel˘ „Okálov“ si jeho obyvatelé udrÏují sami!
RovnûÏ ulici Pod Hájem a Hru‰kovou (nová zástavba) OÚ

neudrÏuje. Doporuãuji stûÏovatelÛm, aby si je ‰li prohlédnout,
jak jsou nádhernû udrÏované samotn˘mi obãany!!!

I. ¤ACHOVÁ

Bydlím v Pfiezleticích.
Trvale hlá‰en jsem v Praze.

Dvû  krátké vûty, které jsou z pohledu starostÛ mal˘ch obcí v blíz-
kosti Prahy hodnû velk˘m problémem pro Ïivot v obci a její dal‰í roz-
voj. Volání a poÏadavky starostÛ na zlep‰ení této situace iniciovaly na
hejtmanství Stfiedoãeského kraje pfiípravu kampanû, která bude za-
mûfiená na pfiesvûdãování lidí, aby se pfiihlásili v místû bydli‰tû k tr-
valému pobytu a tím pfiispûli k navy‰ování rozpoãtu své obce. 

Je to bohuÏel fakt, ale spousta nov˘ch obyvatel Pfiezletic nemá
v obci trvalé bydli‰tû. Tím, Ïe zde bydlí, vyuÏívají sluÏeb obãanské vy-
bavenosti (která pochopitelnû volá po vylep‰ení),  ale nijak na její
provoz nepfiispívají – na pouliãní osvûtlení, na údrÏbu stávajících ko-
munikací („díry“ zamûstnanci OÚ látají stále a témûfi v‰ude) atd. A je
to docela velk˘ problém pro ná‰ rozpoãet, protoÏe dostáváme od stá-
tu peníze z daÀov˘ch poplatkÛ jen podle poãtu obyvatel trvale hlá‰e-
n˘ch. Ti, co jsou trvale hlá‰eni jinde, sv˘mi danûmi pfiispívají do po-
kladen nûkde úplnû jinde.

V dne‰ní dobû jde o peníze vÏdy v první fiadû a pro rozvoj obce je
jich potfieba víc a víc. V‰ichni chceme jezdit po kvalitních silnicích
a ulicích, chodit po ãist˘ch chodnících a nebrodit se blátem, mít kva-
litní osvûtlení na‰ich ulic a... Tûch vûcí je pfiece tolik potfiebn˘ch a pfií-
má úmûra platí i v této situaci: ãím více bude lidí pfiihlá‰en˘ch k tr-
valému pobytu, tím více penûz získá obec napfi. na rekonstrukce ulic.

Nestojí to za úvahu? ZO


