Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Statenice
konaného dne 6. 11. 1996

Přítomni : Ing. Bouška, J. Hlaváček, Ing. Plecitá, M. pokorný, M. Lukáš, Y.
Pokorná

·

Omluven : Ing. Kopinec
l.) Kontrola zápisu - OZ vyslovilo nespokojenost s nedodržením terminu
30. 9. 1996 pro zahájení opravy schodiště "V rokli". Pro nepřítomnost Ing.

e

Kopince bude vysvětlení podáno po jeho návratu.
2.) Byla přednesena informace o stavu jednání pro zajištění dopravní
obslužnosti od 1. 1. 1997 :
a) stávající linka č. 356 - zastávka Černý Vůl - hospoda ve směru Černý
Vůl byla přemístěna cca o 100 m výše (termín 15. 10. 96 splněn) včetně
úpravy svodnic, vybudování zábradlí a přemístění dopravních značek, aby
mohla být uvedena do provozu dne 1. 11. 1996. Důvodem přerMstění
zastávky byla předpokládaná změna linky od 1. 1. 1997, kdy konečná
nebude ve stanici Černý Vůl - Commatel, nýbrž skončí na otáčišti u
Obecního úřadu. Nový jízdní řád včetně kalkulace je projednáván s
podnikem Ropid.
b) nová linka č. 316 Dejvická - Horoměřice - Černý Vůl - Velké Přílepy Tursko - Holubice je v přípravě a projednávání technických a finančních
podmínek pro její zajištění. Jízdní řád je již připomínkován a schválen.
Problémy jsou se zajištěním dopravce, neboť v současné době byla
integrace příměstských linek magistrátem pozastavena (finance).
3.) jednání na Ředitelství silnic Praha Bohnice, Čimická s náměstkem
se za obec zúčastnil starosta a za firmu H-systém
Předmětem jednání bylo jednak rozšířenĹ silnice č. lllL2405 v prostoru od
zastávky MHD "Kovárna" k budoucí odbočce nové komunikace pro
výstavbu RD v lokalitě "sad 2 a 3" a jednak informace o výstavbě této
komunikace a jejím budoucím zařazení do státní silniční sítě. Důvod k

rozšíření je zvýšená frekvence dopravy ve spojitosti s budoucí výstavbou
RD a se vzrůstem počtu obyvatel a zavedení autobusové linky MHD a tím
ohrožení bezpečnosti silničního provozu v tomto úseku. Dle vyjádření
je z celostátního pohledu tato akce tzv. bodovou záležitostí, kterou
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na základě naší žádosti bude možné zařadit do jejich piánu inmstic.
Současně jsme přednesli informaci, že s rozvojem obce dojde k výstavbě
nové komunikace přes sady pro odklonění dopravy na silnici ll/240 k
vyloučení problematické křižovatky v Černém Vole (časté nehody). Bude
vypracována žádost doložená jednoduchou dokumentací a zaslána na
jmenovaný úřad.
4.) Na žádost občanů bydHcích v b|ízkostj restaurace ve Statenicích by1ý
po projednání v OZ a s Policií ČR instalovány dopravní značky "Zákaz
státní" , aby občanům nebylo bráněno ve výjezdu z jejich pozemků.
Náklady na instalaci cca 12 000,- Kč. Značky byly neznámimi vandaly
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během 24 hodin vytrhány a poškozeny.
5.) OZ bylo informováno o uzavření smluv o spolupráci s obcí :
- se Středočeskou plynárenskou, a. s. - o zajištění plynofikace v obci
- s firmou H-systém o zmiměnl dopadů bytové výstavby v k. ú. Statenice
na obec (příspěvek 100 000,- Kč za zastavěný hektar půdy, výstavba
infřastruktury - kanalizace, voda, plyn, atd.)
6.) Pro výstavbu bytů na lukách k Černému Volu byla dokončena
prováděcí dokumentace na všechny sítě společně. V případě, že by
nebylo razhodnuto o výstavbě kanalizačního přivaděče na ČOV Roztoky
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bude vybudována provizorní čistírna (mobilní) v původně plánovaném
místě v Černém Vole.
7.) Vodojem vystavěný pro potřebu velkých Přílep, Úholiček a Statenic je
hotov, zkolaudován, ale zatím nenaplněn.
8.) Bude-li zahájena výstavba komunikace do sadů musí být současně
položeny veškeré sítě, aby nedošlo k dalším vyvolaným nákladům při
dodatečném pokládání. Vzhledem k tomu, že plynové potrubí neke
ukončit zaslepením, bude nutno po dohodě s majiteli domů v blízkosti této
komunikace

nechat zpracovat projekt na

plynofikaci této čásů, neboť se jedná o připojení na větev od regulační
stanice pro domy na louce, které budou spuštěny Pravděpodobně nejdříve.
9.) Dne 29.10.1996 navštívil starosta Ministerstvo školství (lng.Bernard) k
získání informace o možnostech pHdělení státní dotace na výstavbu

mateřské školkyZ prostředků

Min.školství

ne|ze,zákon

neumožňuje

převod peněz z kapitoly MŠ na obec.K da|šímu jednáňí

doporučeno

Min.financí.
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Ověřovatelé zápisu: M.pokorný
M.Lukáš
I.Dobiášová
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Zapsala:

