Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 19/2019 ze schůze Rady obce
konané dne 6. 6. 2019 na obecním úřadě v Radonicích
Upozornění: tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů,
jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.
Schůze byla zahájena v 18.00 hodin.
Přítomno:
4 členové
Omluveni:
Václav Myslivec
Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA
Kontrola plnění usnesení:
Žádné usnesení ke kontrole.
Pořad jednání:
19/1
19/2
19/3
19/4
19/5
19/6
19/7

Faktury
Smlouva o pořádání divadelního představení
Smlouva o zřízení věcného břemene
Smlouva o dílo
Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice
Žádost o změnu územního plánu
Informace starosty obce + různé

19/1

Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení faktury č. 19011 za konzultace v období 5/2019
Ing. Petru Chmelovi ve výši 25.290,- Kč.
Hlasování:
Pro: 4

19/2

Proti:

0

Smlouva o pořádání divadelního představení

Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o pořádání divadelního představení „Benátky pod
sněhem“ dne 10. 11. 2019 se společností Pantheonh production s.r.o., Praha 8 za částku
45.000,- Kč + DPH (příloha č. 1).
Hlasování:
Pro: 4

Proti:

0

19/3 Smlouva o zřízení věcného břemene
Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se umístění stavby
plynárenského zařízení na pozemcích parc.č. 205/9, 205/101, 205/102 a 263/7 v k.ú. Radonice
u Prahy za jednorázovou náhradu ve výši 15.217,- Kč + DPH.
Hlasování:
Pro: 4

Proti: 0

19/4 Smlouva o dílo
Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo s Družstvo Start Invest Trade na provádění pomocných,
úklidových a údržbářských prací při údržbě obce Radonice.
Hlasování:
Pro: 4

Proti: 0

19/5 Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice
Rada obce schvaluje zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za měsíc květen 2019 (příloha
č. 1).
Hlasování:
Pro: 4

Proti: 0

19/6 Žádost o změnu územního plánu
Rada obce Radonice projednala žádost Rostislava Hanyše o změnu Územního plánu obce.
Žádost se týká vybudování zpevněných ploch na pozemcích č. 116/30 a 116/27 v k.ú. Radonice
u Prahy. Žádost bude předána zpracovateli firmě ARI Projekt s negativním stanoviskem.

19/7

Informace starosty obce + různé

a) Jednání zastupitelstva obce se bude konat ve čtvrtek 6. 6. 2019 v 19.00 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu.
b) Starosta informoval Radu o jednání úřadu s generálním ředitelem ŘSD Ing. Kováčikem o
stavbě 520 SOKP, které proběhlo na Obecním úřadě v Radonicích dne 28.5.2019. Zásadním
výsledkem je to, že po několikaletém úsilí ŘSD přeprojektovalo řešení stavby v našem
katastru z původní varianty na volném terénu a následném posunu k variantě v terénním
zářezu k současné variantě v tunelu, který by měl začínat na Podolance, procházet pod ČOV
Vinoř a vyúsťovat cca v křížení se silnicí mezi Radonicemi a Vinoří. Touto variantou by
obec byla ušetřena nejhorší zejména hlukové zátěže, na jednání byl jménem obce vznesen
ještě další požadavek na prodloužení tunelu až k silnici na Satalice.Zápis z jednání je
přílohou č. 2.

USNESENÍ č. 19/2019
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 6.6.2019
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:
A. Bere na vědomí:
Bod 19/6
- žádost Rostislava Hanyše o změnu Územního plánu obce
Bod 19/7
- informace starosty obce + různé (příloha č. 2)
B. Schvaluje:
Bod 19/1
- proplacení faktury č. 19011 za konzultace v období 5/2019 Ing. Petru Chmelovi ve výši
25.290,- Kč
Bod 19/2
- uzavření Smlouvy o pořádání divadelního představení „Benátky pod sněhem“ dne
10. 11. 2019 se společností Pantheonh production s.r.o., Praha 8 za částku 45.000,- Kč + DPH
(příloha č. 1)
Bod 19/3
- uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se umístění stavby plynárenského
zařízení na pozemcích parc.č. 205/9, 205/101, 205/102 a 263/7 v k.ú. Radonice u Prahy za
jednorázovou náhradu ve výši 15.217,- Kč + DPH
Bod 19/4
- uzavření Smlouvu o dílo s Družstvo Start Invest Trade na provádění pomocných, úklidových
a údržbářských prací při údržbě obce Radonice
Bod 19/5
- zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za měsíc květen 2019 (příloha č. 1)

Ing. Stanislav Němec, MBA
Starosta obce

Příloha 1

Obecní policie

Radonice
Na Skále 185, Radonice 250 73

_____________________________________________________________
Č.j. 073/ OP-2019-Ha-R

V Radonicích dne 4.června 2019
Počet listů: 1/3

Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice na k.ú. obce Radonice a obcí VP smlouvy
za měsíc květen roku 2019 .
V průběhu měsíce května roku 2019 vykonávala Obecní policie Radonice ( dále jen OP)
nepřetržitou službu formou jedno či dvoučlenných hlídek v nepřetržitém provozu v souladu
s obsahem všech veřejnoprávních smluv s obcemi Jenštejn, Svémyslice, Podolanka a
Nehvizdy, kdy přispívala k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlížela na dodržování
pravidel občanského soužití, dohlížela na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení
obce, podílela se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních
komunikacích, podílela se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v
rozsahu svých povinností a oprávnění, podílela se na prevenci kriminality v obci a
prováděla dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci, vše v souladu
se zákonem o obecní policii.
Hlídky OP v předmětném období celkem 16 x vyjely na tísňový signál PCO systému
z toho 8 x provedly kontrolu předmětného objektu a telefonicky, nebo osobně vyrozuměly
majitele domu. V ostatních případech byl tísňový signál odvolán před dojezdem hlídky na
místo. Narušení objektu ani přítomnost možných pachatelů nebylo ani v jednom případě
potvrzeno. Stížnosti na dojezdový čas strážníků nebyly dosud evidovány.
Dále hlídky OP nepravidelně prováděly kontrolu podávání alkoholu mladistvým ve
vybraných restauračních zařízeních ve Svémyslicích, Radonicích a Jenštejně. Při těchto
kontrolách nebylo zjištěno podání alkoholického nápoje mladistvým osobám. Měření rychlosti
v obcích bylo prováděno průběžně v různou denní a odpoledni dobu, v souladu s pokynem a
doporučením PČR DI PVV . Celkem bylo provedeno 13 x měření.
V předmětném období bylo uloženo 9 blokových pokut za přestupky v dopravě 2 x
provedeno oznámení přestupce na Městský úřad Brandýs nad Labem.
Z pokynu starosty byl průběžně vykonáván zvýšený dohled na
parkujícími vozidly v obci na zeleni , majitele byli osloveni, vozidla přeparkována. Ve
vyjimečných případech se jednalo o parkování na vlastním pozemku .
Z pokynu Rady obce

Radonice

se hlídky soustředily na

porušování zákazu vjezdu nákladních vozidel do ulice Prchalova s obou směrech. Průběžně
oslovovaly majitele staveb a stavebníky, aby dodržovali smlouvu s obcí a k příjezdu a odjezdu
na jejich stavby používali předem stanovenou trasu ulicí Zápská. Toto bylo přislíbeno.

Následnou kontrolou bylo zjištěno pouze sporadické porušení ze strany nových dodavatelů,
kdy řidiči neznalí smluv se považovali za dopravní obsluhu a zákaz v dobré víře porušili .
Mimo pravidelný ranní dohled nu přechodů v Radonicích,Jenštejně a v Podolánce, sobotní
dohled nad ukládáním odpadu, dohled nad bezpečným průběhem kulturních akcí v obcích,
dohledem nad projížděním kamionů obcemi a měření rychlosti dle stanoveného režimu hlídky
provedly následující zákroky a úkony:
Dne 1. května 2019 v době od 7.00 do 15.00 hod - dvoučlenná
hlídka OP Radonice provedla dohled nad parkováním účastníků

fotbalového turnaje. Po

naplnění kapacity dvou parkovišť hlídka povolila parkovaní na travnaté ploše u ulice na Vartě
a následně i podél jedné stranu ulice Zápská , tak aby byl zachován průjezd touto ulicí dočasně
sloužící jako objízdná trasa do obce Jenštejn. V průběhu akce si obyvatelka přilehlého domu
stěžovala, že ji cizí auta parkuji u domu s tím, že její rodinní příslušníci nemají kde zaparkovat.
V daném případě stěžovatelce nešlo zákonnou formou vyhovět, jelikož se nejednalo o
vyhrazené parkoviště.
Dne 7. května 2019 v 19:10 hod na začátku obce Podolanka, ve
směru jízdy od Svémyslic, hlídka OP Radonice zjistila sraženou srnu. Srna byla uprostřed
pozemní komunikace a měla nekoordinované pohyby s výtokem krve z oblasti hlavy. Hlídka
místo označila jako překážku silničního provozu a usměrňovala dopravu. O situaci byl
vyrozuměn myslivecký hospodář revíru Dřevčice, který se v 19:40 hod. dostavil na místo a
srnu převzal k dalšímu opatření.
Dne 8. května 2019 - v době od 7.00 do 15.00 hod dvoučlenná
hlídka OP Radonice provedla dohled nad parkováním účastníků

fotbalového turnaje . Po

naplnění kapacity dvou parkovišť povolila parkovaní na travnaté ploše u ulice na Vartě a
následně i podél jedné stranu ulice Zápská , tak aby byl zachován průjezd touto ulicí dočasně
sloužící jako objízdná trasa do obce Jenštejn.
Dne 30. května 2019 dostala hlídka OP Radonice oznámení od
občana Svémyslic, že na parkovišti u domu č.p. 42 v obci Svémyslice stojí zaparkovaný vůz
delší dobu s tím že jeví známky vraku. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o Daewoo Matiz
oranžové barvy s RZ, s výrazném poškozením karoserie prorezavěním , bez předního kola ( tj.
vrak). Hlídka na místě provedla lustraci vozidla a zjistila, že vozidlo patří panu : A .W .
z Liberce, kdy tento byl vyrozuměn dopisem s oznámením o odstranění vraku vozidla.
Vzhledem k tomu, že se jedná o soukromý pozemek SVJ Svémyslice 42, je další opatření
ohledně vraku v kompetenci tohoto Sdružení vlastníků bytových jednotek.
Dne 30. května 2019 v 10:47 hodin byla hlídka požádaná z OO
PČR Brandýs nad Labem o součinnost při zajišťováním místa trestného činu v obci Radonice
čísla p. 111 v ulici Na Stráni. Hlídka místě v době od 10:50 hod. do 15.30 hod, prováděla
střežení pachatele omezeného na osobní svobodě v době kdy PČR prováděla neodkladnou
činnost.
M ichael Hamera
strážník OP Radonice

Příloha 2
Záznam z jednání o stavbě 520 SOKP dne 28.5.2019 v Radonicích
Přítomni dle prezenční listiny
1. Starosta obce Radonice ing. Němec přivítal účastníky a představil přítomné starosty a
zástupce obcí Jenštejn, Podolanka, Přezletice, Radonice a Veleň. Konstatoval, že
všechny dotčené obce i nadále upřednostňují „regionální“ variantu SOKP a budou i
nadále v rámci uskupení Starostové pro okruh usilovat o její řádné vyhodnocení a
projednání. Navrhovaná „trasa ZÚR“ představuje zásah do životního prostředí obcí,
které jsou již nyní vystaveny negativním vlivům na hranici hygienických limitů,
zejména pokud jde o hluk. Starostové dotčených obcí jsou povinni chránit zájmy
svých občanů, proto nemohou souhlasit s jakýmkoliv řešením, které by tyto zájmy
poškozovalo, a vyvinou veškeré úsilí, aby se tak nestalo. Zároveň jsou realisty a jsou
připraveni jednat o technických parametrech „varianty ZUR“, které minimalizují
negativní vlivy na životní prostředí. V případě, že by nebylo zaručeno, že stavba
SOKP bude splňovat hygienické limity nebo nepoškozovat životní prostředí, budou se
obce důsledně bránit všemi dostupnými právními prostředky.
2. Generální ředitel ŘSD ing. Kováčik uvedl, že chápe postoje obcí a že ŘSD bude
hledat takové komplexní řešení, které bude zohledňovat lokální i celospolečenské
zájmy, stavba musí v každém případě splňovat všechny zákonné limity z hlediska
hygieny i životního prostředí
3. Ředitel závodu Praha ing. Gross konstatoval, že toto jednání s dotčenými obcemi není
prvním a že na základě jednání předchozích byla původní varianta SOKP
přeprojektována do tzv. „zahloubené“ varianty, která byla prezentována na jednání
v březnu 2018. Na základě připomínek, které zde přítomní zástupci obcí vznesli, byla
následně zpracována ještě varianta „tunelová“, která bude prezentována dnes.
4. Zástupce projektantů ing. Zapletal prezentoval „tunelovou“ variantu SOKP v úseku
mezi Třeboradicemi a Satalicemi. O této variantě následně proběhla podrobná diskuse
přímo nad její mapou. Přítomní zástupci obcí ocenili posun oproti původním návrhům,
nicméně vznesli tyto zásadní připomínky a požadavky:
- obec Veleň:
- požaduje, aby mostní objekt u Mírovic byl kapotovaný
- zásadně nesouhlasí s vybudováním MÚK mezi Přezleticemi a Velení. S ohledem
na přístupnost možnosti sjezdu z MÚK Třeboradice považuje MÚK Přezletice/Veleň a
sjezd na km 23,0 za zbytečné plýtvání finančními prostředky a neekonomické řešení.
Obec Veleň požaduje zrušení MÚK mezi obcemi Veleň a Přezletice.
- požaduje prodloužení tunelu nad Velení směrem na Přezletice tzn. požaduje
vedení trasy SOKP 520 v katastru obce Veleň v tunelu až po km 23.1 (ke křížení se
silnicí č. 2444)
- požaduje, aby retenční nádrže SOKP 520 v povodí Třeboradického a Mratínského potoka
byly kapacitně přizpůsobeny na min. stoletou vodu.

.
- obec Přezletice:
- nesouhlasí s vybudováním MÚK mezi Přezleticemi a Velení, pokud by tam tato
křižovatka měla být, tak až v době, kdy bude vybudována Kostelecká radiála,

- v úseku, kde bude dálnice vedena pouze v zářezu , je třeba vybudovat
dostatečně
vysoká protihluková opatření (valy, stěny), tak aby výška od tělesa dálnice byla
min. 9 – 10 m,
- obec Podolanka
- kategoricky nesouhlasí s vybudováním MÚK bezprostředně u obce Podolanka,
pokud by se silnice 610 stala přivaděčem na SOKP, znamenalo by praktické
znemožnění života v obci,
- namísto MÚK naopak požaduje posunutí vjezdu do tunelu směrem
k Přezleticím,
- obec Jenštejn
- nesouhlasí s vybudováním MÚK v obci Podolanka,
- obec Radonice
- nesouhlasí s vybudováním MÚK v obci Podolanka
- požaduje prodloužení tunelu na katastru obce směrem k Satalicím.
5. Zástupci ŘSD uvedli, že není zaručeno, že představená „tunelová“ varianta bude
realizována, protože je třeba zvážit a vyhodnotit všechny faktory (cena, technické
záležitosti, podzemní voda atd.), gen. Ředitel ing. Kováčik však uvedl, že tuto variantu
bude ŘSD dále rozvíjet a připravovat. Zástupci ŘSD sdělili, že počítají se
zahájením procesu EIA cca v horizontu 1,5 roku, se zahájením vlastní stavby úseku
520 pak cca v roce 2028. Po diskusi bylo dohodnuto, že obce budou pravidelně
průběžně informovány o dalších krocích v projektové přípravě a že obdrží dnes výkres
s dnes diskutovanou variantou v papírové podobě.

V Radonicích dne 28.5.2019

Zapsal Stanislav Němec

