
    Zápis ze setkání s občany dne 8.4.2022 v jídelně v budově školy a úřadu. 
 
Přítomni: Ing. J Pelikán Ph.D., Ing. M. Charvát, Ing, M. Zeman, M. Perčina, V. Vosecký, MUDr. J. Jílková 
                 Ing. R.Vondrovic  
Za úřad: E. Menšíková 
 
Občané: cca 27 
 
Starosta přivítal přítomné po 18. hodině v nové stavbě, resp. přístavbě jídelny. Vzpomněl zemřelých 
občanů a vyzval k minutě ticha. 
Hovořil o nemožnosti setkání s občany od podzimu 2019, kterou zapříčinila situace s onemocněním 
Covid 19.  
Poté předal slovo účetní, která krátce seznámila občany se stavem majetku, stavem obecních financí 
a shrnula investiční akce, které obec v uplynulých 2 volebních obdobích realizovala, či dokončila. 
Vyčíslila i sumu dotací, které obec obdržela i v minulosti, především se jednalo o infrastrukturu.  
 
Dále starosta hovořil o dokončených akcích i o získávání dotací, vyžaduje to velké úsilí, spoustu 
administrativy, ale bez státních dotací by některé akce nešly uskutečnit. Takovou velkou akcí byla i 
kanalizace v Březinkách a intenzifikace ČOV, kde je v současné době ještě zkušební provoz, bude 
nutné budovat retenční nádrž na zachycení nečistot, v této souvislosti apeloval na občany, aby do 
odpadu pouštěli to, co tam skutečně patří, problémem je i dešťová voda. Co se týká kanalizace a 
vodovodu, ještě zbývají v obci části, kde tyto sítě nejsou, část Bělidla-pro tu je již připravena 
dokumentace, jinde brání výstavbě vlastnické vztahy. Uvedl také, že provozovatelem sítí je firma 
ENERGIE AG Kolín, byla vybrána v koncesním řízení, občané se na ni mají obracet. Byl založen Fond 
obnovy V a K a je již naplňován.  
Další dokončenou akcí byl nový územní plán obce, s tím souvisí i budoucí výstavba mateřské školky a 
rekonstrukce objektu č.p.1 Na Návsi, kde je počítáno se sídlem úřadu a komunitním centrem, popř. i 
ordinací lékaře.  
Další lokalitou, kterou ZO řešilo je koupaliště, byl odkoupen pozemek s částí pláže. Obec povolila 
výstavbu 4 domů v okolí koupaliště a vznik rekreačního prostoru. Developer se zavázal vybudovat 
sítě, které využije i obec. 
Nový chodník na Pražské ulici směrem k ulici Štíhlická byl vybudován za pomoci dotace a plánuje se 
chodník na Jevanské ulici od školy směrem do horní Vyžlovky. Obec požádala o dotaci na rekonstrukci 
ulice Na Bělidle. 
Znovu zmínil stavbu jídelny a plánuje se i venkovní učebna, na kterou obec rovněž získala dotaci. 
 
Ing. M. Charvát poté vystoupil s tématem odpadového hospodářství, nový zákon si vyžádal 
změnu výpočtu plateb i celého systému svozu. Bohužel obce na tento systém, ať už zvolily i jinou 
variantu, finančně doplatí a to doslova. Doplatek obce může být až 500 tisíc Kč. Dále se uvažuje o 
systému door to door, pokud bude vyhlášen dotační titul na nákup nádob. Protože nároky obce na 
údržbu stoupají (souvisí to i s rozvojem a nárůstem počtu obyvatel), rozhodlo se ZO vybudovat 
sběrné místo se zázemím, dílnou v lokalitě u lomu, cena je odhadnuta na cca 3 miliony Kč. 
V této souvislosti poukázal na skutečnost, že údržba a obnova majetku bude i v budoucnu hrát velkou 
roli a bude potřeba na toto v rozpočtu vytvářet rezervy. Dále se dotknul i problému s velkými psy, 
OZV na toto téma je již připravena, ale problém je vymahatelnost, chybí obecní strážník a ani vyhlídka 
na zástup z jiné obce není. 
Dalším velkým tématem je doprava, a to především situace na hlavní silnici na Kutnou Horu. 
Bohužel přislíbené měření rychlosti, které mělo zajistit město Říčany, nebude. Pouze nějaký druh 
metodické pomoci. Řešením by mohlo být snížení třídy silnice z I. Na II, tak jak to dříve bylo. Obec 
bude o to usilovat. Problémy vznikají i Na Staré cestě, opět velké nekázeň řidičů, bude se hledat 
řešení. Zbořená zastávka na hlavní silnici bude obnovena. 



Krátce hovořil i o koupališti, kde je nový nájemce a sezona proběhla bez problémů, poděkoval 
zaměstnancům. Obec si pronajala objekt rozhledny na 2 roky. Provede některé drobné udržovací  
práce. 
Ing. M. Zeman poté vystoupil se zprávou o SKV, vyjmenoval investice, VO, dešťovka, umělá tráva. 
SKV pořádá akce typu Dětský den, Železný muž, Pohár starosty, probíhají nábory žáků……. 
Členská základna se rozrůstá. Poděkoval obci za podporu.  
Starosta poté ještě zmínil akci výstavbu kamenolomu, která vloni proběhla v sousedních obcích a  
velmi se dotkla i naší obce. P. Charvát v této souvislosti zmínil velkou zásluhu p. Pelikána na tom, 
že se podařilo tuto „hrozbu“ odvrátit a panu starostovi poděkoval. 
Dalším tématem byly kulturní akce, o kterých hovořil p. Charvát, i přes nepříznivou situaci se aspoň 
něco podařilo, vyzdvihl velkou roli školy, která život v obci oživila. Konalo se Vyžlovské léto, postavila 
májka. V závěru roku se konaly i adventní dílny, bohužel za nulové účasti lidí. To zmínil jako částečnou 
výtku. Nicméně pozval občany na Stavění májky 30.4., Vyžlovské léto a připravovanou výstavu o 
infrastruktuře na Vyžlovce.  
Dotazy: p. ******-bude kontejner na bio v Březinkách a pí ******, zda by nešlo odvážet bioodpad 
dříve. 
Odpověď: p. Charvát-kontejner v Březinkách bude, ale pod uzavřením, důvodem je nekázeň občanů, 
termín odvozu nelze posunout, dle sdělení svozové firmy, systémová změna by finančně náročná. 
Pí ******-dotaz na lokalitu u koupaliště v souvislosti s uvažovanou rekreační plochou, parkování. 
Starosta odpověděl, že problém s parkováním nelze uspokojivě vyřešit, není bohužel žádný pozemek 
k dispozici. 
Pí ******: dotaz na kameny u ústí ulice Na Staré cestě. 
Odpověď: p. Charvát uvedl, že situaci již řešil úřad Říčany, neúspěšně a problém opět předal obci.  
P. Charvát se bude snažit najít systémové řešení, aby se situace, pokud možno, nemohla opakovat. 
P. ******-několik dotazů: na fond obnovy a jeho možné zneužití. 
Odpověď: starosta uvedl, že hospodaření provozovatele vodovodu a kanalizace a obce je pod 
dohledem úřadů a ministerstev,  
vážení odpadu 
odpověď: p. Charvát uvedl, že svozová firma má certifikované váhy a popsal průběh vážení, 
dále vysvětlil systém, plateb 
měření rychlosti na hlavní silnici-jsou jiné možnosti? S dotazem se přidala i pí ******, p. ****** 
odpověď: p. Charvát uvedl, že obce na postavení radaru nemá finanční prostředky a vybírání pokut 
není v její kompetenci, bude se pracovat na snížení třídy I. na třídu II, aby se omezila kamionová 
doprava. 
I další stížnosti občanů na nedodržování rychlosti v obci……..další dotaz na možnost vybudování 
chodníku na Jevanské ulici směrem na hráz rybníka. Starosta odpověděl, že to v současné přesahuje 
finanční možnosti obce a jsou tam i komplikované vlastnické vztahy. 
Další stížnosti byly na tzv. kouření komínů a jaké jsou možnosti k nápravě, občan musí podat podnět a 
obec ho předá k řešení ORP, což je městský úřad v Říčanech. Řešil se i posyp chodníků v zimě.  
P. ****** se tázal možnost kultivace Pískovny, starosta odpověděl, že deponie v brzké době bude 
odstraněna a prostor se upraví.  
Pí ****** poukázala na stav drůbežárny, resp. nevyvážení podestýlky z objektu a šíření zápachu.  
P. Charvát bude problém řešit. 
K situaci v dopravě se p. Charvát vyjádřil v tom smyslu, že bude pozván odborník na dopravně 
bezpečnostní problematiku.  
Starosta poděkoval občanům za účast. 
Setkání skončilo ve 20.40 hodin, zapsala Eva Menšíková, 12.4.2022. 


