Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Dobrá,
konaného dne 7.března 2011, od 18:00 hodin.
Místo konání : Kulturní dům Velká Dobrá
Přítomní
: Ing.Zdeněk Nosek,Ing.Josef Kalous, Michal Vršecký, Ing.Lenka Hanáčková,
Jana Aulická, Ing.Pavel Hajný
Omluveni : Ing.Vendula Kliková,
Zasedání bylo svoláno starostou Ing.Zdeňkem Noskem. Informace o konání zasedání byla
vyvěšena na úřední desce obecního zastupitelstva dne 24.2.2011.
Navržený
program:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Nákup odpadkových košů
3) Humanitární sbírka
4) Aktuální informace o ČOV a kanalizaci
5) Aktuální informace o pyrolýzní lince
6) Podpisová akce – petice proti realizaci pilotní a demonstrační linky
7) Diskuse
8) Usnesení a závěr
Program byl odsouhlasen.

ad1) Zapisovatelem je odsouhlasena:
Karolina Tesárková
Ověřovatelé zápisu jsou odsouhlaseni: Michal Vršecký, Jana Aulická
ad2) Nákup nových odpadkových košů
ad3) Humanitární sbírka proběhne v obci od 9.3. – 23.4.2011 ve Sběrném dvoře za
Obecním úřadem.
ad4) ČOV a kanalizace aktuální informace – v letošním roce byla Inspekcí životního
prostředí zkontrolována funkčnost ČOV. Kontrola proběhla v pořádku. Dne 17.3.2011
proběhne kolaudace stavby. ČOV bude uvedena ze zkušebního do řádného provozu.
Obec je provozovatelem ČOV, má svého odborného garanta pana Ing. Huga Turzu.
Lidé byli vyzváni k připojení a k uzavření nové Smlouvy na odvádění a čištění
odpadních vod. Smlouvy se uzavíraly v lednu a výše stočného byla schválena pro
letošní rok 1.500,- Kč/osoba/rok. Kanalizace v lokalitě „východ“ – nyní se připravuje
Plán oprav. Po jeho vyhotovení se udělá výběrové řízení na dodavatele stavby. Nadále
se jedná s firmou MAO ohledně bouchání poklopů u nových kanálů v obci a o dalších
reklamacích. Oprava poklopů má být dle dohody se společností MAO provedena do
termínu 31.5.2011.
Zastupitelé vzali na vědomí informace ohledně ČOV a kanalizace.
ad5) Aktuální informace k Pyrolýzní lince – Linka už je prakticky celá sestavena, ale zatím
není provozuschopná. V současné době se čeká se na dokončení procesu EIA. Krajský
úřad Středočeského kraje jmenoval znalce, který vyhodnotí příslušný dokument EIA a
všechny připomínky zúčastněných. K tomuto posudku by se Obec Velká Dobrá měla
vyjadřovat. Budeme požadovat, aby jeho finální projednání proběhlo za účasti občanů

v Kulturním domě. Dále se obec vyjadřovala k žádosti o Integrované povolení. Obec
k oběma dokumentům dávala negativní stanovisko.
V neposlední řadě podala obec žádost odboru Regionálního rozvoje Krajského úřadu
Středočeského kraje (nadřízený orgán odboru výstavby Magistrátu města Kladna) o
přezkumné řízení stavebního povolení na stavbu „Stavební úpravy části (prostoru
výkupu) průmyslového objektu likvidace autovlaků s cílem osazení laboratorní
technologie a zřízení pracoviště pyrolýzní ekologické likvidace odpadů vzniklých při
demontáži“ z 9.4.2009, kde dle našeho došlo k pochybení. V rámci stavebního řízení
nebyla obec účastníkem tohoto řízení a především nebyla zpracována studie vlivu na
životní prostředí EIA, ač zpracována být dle našeho stanoviska měla (součástí žádosti o
stavební povolení již byla žádost o spalování 100kg vstupu/hod.).
Na obecních webových stránkách, jsou zveřejněny všechny dopisy a dokumenty,
týkající se problematiky pyrolýzní linky.
ad6) Petice (podle zák.č.85/1990 Sb., o právu petičním) – Proti realizaci pilotní a
demonstrační linky na likvidaci odpadů metodou vakuové pyrolýzy v obci Velká Dobrá.
Petici je možno podepisovat na Obecním úřadě v úředních hodinách:
pondělí, středa od 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zastupitelé vzali na vědomí informace ohledně ČOV a kanalizace a textu a
podepisování Petice.

ad7) Diskuse:
p.Padevět – co bude dělat obec s těma, kteří nezaplatili příspěvek na opravu kanalizace
v lokalitě „východ“? => budou muset zaplatit všichni, Ti co nezaplatí nemohou být připojeni.
p.Vojík – kdy se předpokládá, že bude hotový Plán oprav? => do konce března by měl být
plán oprav hotový. Následovat bude výběrové řízení na dodavatele stavby.
p.Jirotková – jestli zastupitelé budou procházet obcí a kontrolovat nedodělky firmy MAO a
jestli bude firma MAO sankcionována, když nedodržela termín výstavby? => Obec kontroluje
činnost firmy MAO. Nedodělky nebo stavební nedostatky se reklamují. Důvodem
prodloužení termínu dokončení stavby bylo to, že v obci došlo k přeložce plynu a vody,
s kterou se nepředpokládalo.
p.Jirotková – ulice Lipová u č.p.225 stojí denně 8 až 10 aut, co s tím bude obec dělat? =>
manželé Brádkovi, již byli pozváni na OÚ a tato záležitost s nimi byla projednána. Byla
přislíbena náprava – rozšíření možnosti parkování ve dvoře a snížení počtu aut parkujících na
ulici.
p.Hájek – v okolí Eliavu je nepořádek, co s tím bude obec dělat? => pan starosta by si chtěl
pozvat všechny podnikatele podnikající v průmyslové zóně a promluvit si s nimi a vyřešit tuto
věc; nepořádek u Motorestu už obec 2x uklízela.
p.Hájek – jestli obec žádala o nějaké dotace a jestli ne, tak z jakého důvodu? => obec zatím
nežádala, v prvé řadě obec musí zasíťovat pozemky v lokalitě RD Na Klínách a finanční
spoluúčast obce je velká při získání některého z dotačních titulů, obec má připravené projekty
na revitalizaci rybníka, opravu kulturního domu a rozšíření MŠ.
p.Veverková – co se bude dít v areálu v ulici Unhošťská (p.Kulda)? => žádný nový projekt
není zastupitelstvu znám.
p.Hanáčková – zda by obec nemohla vytvořit novou vyhlášku, ve které by občané mohli
spalovat listí a jiný odpad pouze v jednom dni v týdnu? => bohužel to je zatím nereálné.

p.Pavlíček – zda vyjádření obce ke spalovně posuzuje právník a zda obec nepodala trestní
oznámení v této věci? => ano, naše odpovědi posuzuje právník, obec zatím nepodala trestní
oznámení.
p.Vojík – co když bude linka zprovozněna? => p.Hanáčková – obec by v tomto případně
požadovala pilotní provoz např. na rok a pak by se obec odvolala a muselo by se řešit nové
stavební povolení.
p.Burgr – obec by měla mít svoje hasiče => obec uzavřela smlouvu o spolupráci s hasiči
Braškov.
p.Veverková – stížnost na čistotu dětského hřiště – psí výkaly,listí,neupravené a zarostlé =>
dětské hřiště obec vyčistí, uklidí, stromy kácet nebudeme, prořezání stromů posoudí komise
životního prostředí.

Zapsala : Karolina Tesárková …………………

..........................................
starosta

…………………………..
místostarostka

Ověřovatelé zápisu:

………………………….
Jana Aulická

……………………………
Michal Vršecký

