ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SVAZKU OBCÍ – REGION DOLNÍ BEROUNKA
(dále jen „zápis“)

Číslo

3/2020

Den konání

10.9.2020

Místo konání

OÚ Zadní Třebaň Karlštejnská 259,
Černošice

Přítomní starostové

F. Kořínek, B. Tesařová, P. Hampl, T. Snopek, S. Biskupová, T.Smrčka, J. Svobodová,
P. Weber, M. Simanová, R. Štěrba

Omluvení starostové

M.Hrdlička

Neomluvení starostové
Hosté

-

p. Chábera, p. Tomek, R. Hanačík

Počet občanů

3

Ověřovatelé zápisu

S. Biskupová, J. Svobodová

Předsedající

P. Weber

Zapisovatel zápisu

P. Weber

1) Úvod - Zahájení veřejného zasedání Shromáždění starostů Svazku obcí –
Region Dolní Berounka
Předsedající zahájil shromáždění starostů v 14.00 hodin. Přivítal všechny přítomné na 3. letošním shromáždění starostů. Dále uvedl, že je přítomno 10 zástupců Svazku obcí RDB a tudíž je
schůze usnášeníschopná.
Dále předseda oznámil termín dalšího jednání, a to na 10.12.2020 od 14.00 hod. v Karlštejně.
Předsedající navrhl jmenovat ověřovatele dnešního zápisu S. Biskupovou a J. Svobodovou, zapisovatele dnešního zápisu P. Webera.
Přítomní byli vyzváni, aby přednesli k návrhu námitky nebo připomínky.
Žádné námitky ani připomínky nebyly vzneseny.
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Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Shromáždění starostů Dobrovolného svazku obcí - Region Dolní Berounka schvaluje
ověřovatele zápisu z dnešního Shromáždění starostů Svatavu Biskupovou a Janu Svobodovou,
zapisovatele dnešního zápisu Petra Webera.
Výsledek hlasování:

PRO

10

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 1/3/2020 bylo schváleno.

2) Projednání námitek a návrhů k zápisu z minulého Shromáždění starostů DSO
- RDB
Předsedající vyzval přítomné k přednesení připomínek nebo námitek k zápisu z minulého
Shromáždění starostů DSO RDB 2/2020 z 18.6.2020.
Nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky.
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Shromáždění starostů Dobrovolného svazku obcí Region - Dolní Berounka schvaluje zápis
z minulého Shromáždění starostů konaného dne 18.6.2020
PRO

10

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Výsledek hlasování:

Usnesení číslo 2/3/2020 bylo schváleno.

3) Návrh programu Shromáždění starostů
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu shromáždění starostů Svazku obcí –
Region Dolní Berounka, který byl řádně vyvěšen na úředních deskách Obecních/Městských
úřadů členských obcí a na úřední desce Svazku obcí – Region Dolní Berounka.
Na programu Shromáždění starostů dne 5.3.2020 jsou tyto body k projednání:
1. Úvod
2. Projednání námitek a návrhů k zápisu z minulého Shromáždění starostů SO RDB
3. Návrh programu Shromáždění starostů
4. Situace v osobní železniční dopravě
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5. Návrh na přije[ společného stanoviska k problema\ce navýšení kapacity středních škol pro
studenty z DSO RDB
6. Silniční doprava a společný jednotný postup při jejím usměrnění
7. Nárůst obyvatel v regionu a jeho důsledky
8. Různé
9. Diskuze
10. Závěr

Přítomní byli vyzváni, aby vznesli k předloženému návrhu a úpravám programu námitky či
připomínky. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky.
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Shromáždění starostů Dobrovolného svazku obcí - Region Dolní Berounka schvaluje program
dnešního Shromáždění starostů včetně navržených změn.
Výsledek hlasování:

PRO

10

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 3/3/2020 bylo schváleno.

4) Situace v osobní železniční dopravě
Místopředseda DSO RDB F. Kořínek informoval přítomné starosty o situaci na železnici, která se
v důsledku několika oprav na trak Praha - Beroun dá označit za velmi komplikovanou. Po
zaslání otevřeného dopisu odpovědným činitelům proběhla jednání, na kterých byla
navržena opatření, která by měla vést ke zlepšení situace. F. Kořínek bude dále situaci řešit
a zástupce DSO RDB informovat.
K tomuto bodu nebylo přijato usnesení.

5) Návrh na přije[ společného stanoviska k problema\ce navýšení kapacity
středních škol pro studenty z DSO RDB
Předsedající zahájil rozpravu nad lmto bodem a vzhledem ke skutečnosk, že stanoviska
jednotlivých starostů se zásadně lišila (humanitní vzdělávání vs potřeba odborného
technického vzdělávání), bylo konstatováno, že společné stanovisko k výše zmíněné
problemakce přijato nebude.
K tomuto bodu nebylo přijato usnesení.
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6) Silniční doprava a společný a jednotný postup při jejím usměrnění
V rámci diskuze k tomuto bodu zdůraznila B. Tesařová nutnost usměrnění dopravy na komunikacích 115 a 116, kde je velmi hustý provoz - především v době dopravní špičky.
F. Kořínek zmínil situaci Černošic jako ORP - využil nového dopravního SW (měření rychlosk)
a posílení odboru přestupků.
Dále byla diskutována možnost měření rychlosk městskou policií - nutnost získat úseky, které
nejsou vymezeny PČR pro měření rychlosk (Řevnice - frekventovaná komunikace směr Zadní
Třebaň)
P. Hampl zmínil možnost “restrikkvního” modulu zařízení na měření rychlosk, který by mohl
iniciovat řešení překročení rychlosk.
Obecný závěr - nutno investovat do zařízení měřících rychlost a jednat s PČR a případných
úpravách dopravního značení a možnosk měřit rychlost strážníky MP.
K tomuto bodu nebylo přijato usnesení.

7) Nárůst obyvatel v regionu a jeho důsledky
B. Tesařová otevřela diskuzi konstatováním, že nárůst obyvatel zcela jednoznačně komplikuje
situaci v rámci našich obcí - komplikovaná situace ve veřejné i osobní automobilové dopravě
kvůli nedostatečné kapacitě dopravní infrastruktury, návaly před obchodními centry. Bylo
konstatováno, že by bylo velmi žádoucí sdílet informace spojené s plánovanou výstavbou,
případně snažit se o omezení další výstavby a zapojit do celé složité situace kraj.
M. Simanová zmínila situaci Zadní Třebaně - občané se stěhují do chat, žádají občanskou
vybavenost, kterou není obec schopna zajiskt. V Hlasné Třebani je situace idenkcká. Podle P.
Hampla je třeba rozlišovat mezi občany, kteří obývají plnohodnotné nemovitosk s č.p., občany
obývajícími chaty - následně pak nesíťovat lokality kolem chat.
V rámci diskuze k tomuto bodu také vystoupili hosté - p. Chábera a p. Tomek, kteří přítomné
seznámili se situaci spojenou s revitalizací areálu Eurovia v Řevnicích. Tento projekt se stal
bodem sváru mezi představiteli města a skupinou občanů, kterou reprezentují výše jmenovaní
hosté a která požaduje referendum o budoucím osudu výše zmíněného areálu. Cílem skupiny
občanů je zabránit výstavbě obytných domů a dalšímu nárůstu obyvatel. Starosta Řevnic
T. Smrčka ve svém příspěvku zmínil záměr města revitalizovat areál, který trpí ekologickými
problémy. Samotné referendum zřejmě bude řešit soud (kvůli změnám schváleným zastupiteli
Řevnic)
V rámci diskuze byla taká zmíněna problemakka prokpovodňové ochrany a vzájemné koordinace akkvit s ní spojených - Řevnice plánují změnu v systému prokpovodňové ochrany, které by
mohly mít dopad na zhoršenou povodňovou situaci v Letech. Obecně konstatováno, že by měla
být podporována opatření, která povedou k udržení vody a navyšování retenční kapacity, před
valy, jež pouze posunou povodeň dále po toku řeky.
K tomuto bodu nebylo přijato usnesení.
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8) Různé
K tomuto bodu nebylo přijato usnesení. MAS Karlštejnsko (p. Hanačík) - informace přípravy
nové strategie MAS - do 25.9. nutno potvrdit územní působnost jednotlivých obcí v rámci
MAS, od října by měla být jasná metodika tvorby strategie MAS na období 2021-2027.
B. Tesařová informovala přítomné o situaci odpadového zákona (DSO RDB připomínkoval společným dopisem ministru životního prostředí) - návrh vyznívá pro obce celkem pozikvně obecně konstatováno, že je třeba pracovat s občany na navýšení množství vytříděného
odpadu.

9) Diskuze:
Diskuze proběhly u jednotlivých témat.

10) Závěr
Předsedající poděkoval přítomným za účast na dnešním Shromáždění starostů DSO RDB
a ukončil jednání v 16.00 hod.

Zapsal:

...................................
Petr Weber, v.r.

…………………..
PhDr. Mgr. Petr Weber v. r.
Předseda Svazku obcí
Region Dolní Berounka

Ověřovatelé:
………………………
Jana Svobodová, v.r.
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…………………………….
Svatava Biskupová, v.r.
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