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Zápis ze čtvrtého zasedání obecního zastupitelstva obce Statenice konaného
dne 24. 4. 1996
Přítomni: Ing. Bouška, Ing. Kopinec, Ing. Plecitá, J. Hlaváček, M.
pokorný, y. Pokorná, M. Lukáš

l.) Provedena kontrola zápisu z minulého jednání a konstatováno, že
.

všechny uložené úkoly byly splněny.
2.)

C

OZ

bylo

seznámeno

s

konceptem

souhrnného

stanoviska

zpracovaného stavebním úřadem Velké Přílepy. Vzhledem k
přílišné stručnosti a z neuvedeni vyjádření některých státních
institucích pověřilo starostu a jeho zástupce o jeho přepracovánj
před vydáním čistopisu.
3.) OZ bylo seznámeno s výsledky jednání na oú velkých Přílepech za
účasti Úholiček a Statenic o budoucím provozování společného
vodojemu, který se staví na skále nad Úholičkami. Jednalo se o
úvodní jednání, při kterém byly naznačeny některé aspekty, které
vystoupí při provozování vodojemu a byla hledána kritéria pro účast
jednotlivých obcí na jejich náklady. Finální řešení bude předmětem
dalšího jednání.

C

4.) Obec obdržela odpověď na společnou petici obcí v povodí Únětického
potoka, kterou zorganizovala od České správy letišť' Praha Ruzyně, ve které na jedné straně s politováním
konstatují
skutečnost, že došlo k otravě vody v potoce, na straně druhé
nadřazuji nutnost zajištěni bezpečnosti a pravidelnosti letecké
dopravy. Nicméně v dopise upozorňuji na skutečnost, že do konce
roku 1996 by měla být uvedena do provozu nová ČOV pro
dešt'ovou kanalizaci letiště Praha - Ruzyně, čímž by mělo být
zabráněno dalšímu znečišťování Únětického potoka.
5.) OZ bylo seznámeno se stanoviskem RŽP - OKú Praha - západ
odděleni ochrany přírody a krajiny ke konceptu ÚPO Statenice a k
výstavbě rd v tomto k. ú. Přestože stanovisko přišlo po terminu
pro podání připomínek zastupitelstvo jej projednalo a vzhledem k
propastním názorovým rozdílům na výstavbu pověřilo starostu ke
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svolání rMstního šetření na OÚ Statenice za přítomnosti pracovnic
odděleni ochr. kraj. a přírody (
.
6.) Po jednání s firmou ROPID o možnostech provedení změn ve
stávajícím jízdním řádu linky č. 356 s ohledem na připomínky
občanů bude jízdní řád tohoto autobusu od 1. 7. 1996 upraven
podle požadavků, které jsme předložili.
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Usnesení

e

K bodu č. 2 - OZ pověřuje starostu a místostarostu k vypracování nového
návrhu konceptu souhrnného stanoviska před jeho novým
projednáním v obecním zastupitelstvu a odesláním na stavební
úřad k vydání čistopisu.

Ověřovatelé zápisu : M. Pokorný
M. Lukáš
Zapsala : J. Dobiášová
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