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ZMČ9 – 14. 12. 2015 

Interpelace občanů a členů zastupitelstva 

 

 

Seznam interpelací občanů: 

1. pan František Kollman – Doprava – Hodkovská + zastávky 6 milionů – interpelace 

směřována na paní Zátkovou a pana Slezáka – ústně odpověděl. 

2. paní Lucie Ponicová – Politik MA21 – interpelace směřována na paní Jakob Čechovou 

+ pana Slezáka + paní Juřenovou – odpověděla paní Čechová, pan Slezák a paní 

Juřenová. 

3. pan Petr Mach – Žádost o přidělení finanční kapitoly KVA k zajišťování kulturních 

akcí v r. 2016 – interpelace směřována na Radu – Zastupitelstvo, pana Kopeckého – 

odpověděl pan Kopecký, pan Slezák a paní Dastychová. 

4. pan Jan Veselý – Autobusová zastávka – cena – interpelace směřována na pana 

Slezáka - odpoví písemně. 

5. pan Jiří Lameš – interpelace – interpelace směřována na paní Jakob Čechovou – ústně 

odpověděla. 

6. pan František Kollman – Zpravodaj – volba starosty – interpelace směřována na paní 

Zátkovou – odpověděl pan Slezák. 

7. pan Jan Veselý – Hodkovská ulice - cena, nedokončení v termínu, peníze – interpelace 

směřována na pana Slezáka – odpoví písemně.  

8. pan Jiří Lameš – odvolání vedení obce – interpelace směřována na pana Roušara – 

ústně odpověděl.  

 

 

Seznam interpelací zastupitelů:  

1. pan Petr Duchek – Setrvání na místě – interpelace směřována na paní Jakob Čechovou 

– ústně odpověděla. 

2. paní Šárka Zátková – Místní Agenda 21 – interpelace směřována na paní Jakob 

Čechovou – odpoví písemně. 

3. paní Šárka Zátková – MA21 + Komise ZMČ a MA21 – interpelace směřována na 

pana Roušara – ústně odpověděl. 

 

Odpovědi na interpelace občanů: 

 

4. Zastávky BUS Polesná Újezd nad Lesy: 

V rámci akce č. 2960064 Starokolínská PID, zastávky BUS Polesná, TSK realizovala 

výstavbu 2 autobusových zastávek v blízkosti křižovatky Starokolínská – Polesná 

v termínu 27.7.2015 – 3.11.2015. Cílem této stavby bylo zvýšení bezpečnosti dětí a 

rodičů, kteří navštěvují přilehlou základní školu. 

Součástí akce byla také realizace 3 parkovacích stání typu K+R, které slouží ke 

krátkému zastavení vozidel u základní školy. Dále byla rekonstruována část chodníku 

mezi novou opěrnou zdí a plotem základní školy a zároveň došlo k úpravě křižovatky 

tak, aby plynule navazovala na stávající povrch přilehlých komunikací. Výstavba 

zastávek probíhala v koordinaci se stavbou signalizovaného přechodu pro chodce, 

který je umístěn  v místě zastávek. Dále byla provedena přeložka veřejného osvětlení a 

další vyvolané akce: 
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1. Úpravy DIO, DIR a SSZ 

Nutná koordinace se stavbou kanalizace 

2. Ochrana kabelů T-Mobile  

- Stavba byla v kolizi s kabely T-Mobile. Byly provedeny sondy a určena trasa 

kabelů. T-Mobile vydal vyjádření, na jehož základě musela být provedena ochrana 

těchto kabelů a jejich  nové zaměření.   

3. Rekonstrukce chodníku 

- Na požadavek MČ Praha 21 byla realizována oprava chodníku mezi opěrnou zdí a 

oplocením školy v délce cca 100m. Chodník byl dlážděn zámkovou dlažbou 

4. Rekonstrukce nároží křižovatky  

-  Bylo nutno vyřešit nároží křižovatky Polesná x Starokolínská a nástupiště Sever 

z důvodu nevyhovujícího spádu chodníku. Stávající chodník byl z poškozené 

zámkové dlažby. Bylo nutno vyměnit a přespádovat zámkovou dlažbu a vyměnit 

obruby. Dále bylo nutné vybourat stávající železobetonovou římsu, aby plocha 

nároží a nového nástupiště na sebe plynule navazovala. 

5. Úprava svahu pro napojení násypu  

- Bylo nutné upravit svah pro napojení násypu na stávající zemní těleso 

komunikace, svah byl upraven stupňovitě 

6. Odvedení vody drenážním násypem 

- Propustek pod ul. Polesná není zaústěn do kanalizace, pouze do zaneseného 

příkopu. Bylo nutné napojit propustek do trativodu pod násypem. 

7. Bylo nutné přizpůsobit  (zvětšit) výšku opěrné zdi výšce vozovky při stávajícím založení. 

Změna konstrukce zastávek 

- Na základě požadavku MČ Praha 21 a laboratoře došlo ke změně skladby 

zastávek. Povrch je z modifikovaných asfaltových vrstev.  

 

Ceny zaokr.(bez DPH) 

Zastávka sever                             1 430 tis 

Zastávka jih                                       802 tis 

Opěrné zdi sever                         1 731 tis 

Veřejné osvětlení                            512 tis 

Celkem                                         4 475 tis 

Vícepráce: úpravy DIO, DIR, SSZ     249 tis 

Ochrana kabelů T-Mobile                       15 tis 

Rekonstrukce chodníku za zdí          223 tis 

Rekonstrukce nároží                            83 tis 

Úprava svahu a drenáž, VDZ             91 tis 

Změna konstrukce zastávek             530 tis 

Celkem vyvolané                        1 192 tis 

Součet                       5,6  mil Kč 

Celkem s DPH      6,8  mil Kč 

 

 

7.Hodkovská ulice - cena, nedokončení v termínu, peníze: 

Odpověď na tuto interpelaci dodáme po obdržení od příslušných úřadů a po obdržení ji 

okamžitě přepošleme a zveřejníme. 
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Odpověď na interpelaci zastupitele: 
 

2. Místní agenda 21: 

 

…Co konkrétně udělala paní Jakob Čechová během doby (od konce listopadu 2014 -10. 

března 2015) pro rozvoj MA21 v Újezdě, jak naplňovala kritéria? 

Během čtyř měsíců jsem se snažila navázat na to, co jsme v  MA21 dokázali během 

předchozích let. Nejdůležitější aspekt pro naplňování kritérií MA21 -  spolupráce a 

porozumění mezi paní Hájkovou (vedoucí odboru MA21 a školství), panem starostou 

Růžičkou a politikem MA21 panem Roušarem od počátku přes veškerou mou snahu 

nefungoval. Bohužel se mi nepodařilo přesvědčit pana starostu Růžičku o kvalitách paní 

Hájkové. Paní Hájkovou jsem nepřesvědčila o tom, aby i přesto, že si s panem starostou 

v pracovních postupech nerozumí, na úřadě setrvala (paní Hájková podala výpověď 

z pracovního poměru ke dni 15. 2. 2015). Bez spolupráce radního (nebo politika MA21), 

starosty a příslušného úředníka  MA21 nelze praktikovat. Spolupráci se nám navázat 

nepodařilo a místní agenda tudíž logicky chřadla na úbytě.  

 

…Proč neupozornila paní Jakob Čechová nové členy RMČ na nutnost zřízení komise ZMČ a 

MA21 

Není pravda, že jsem na nutnost zřídit komise neupozorňovala. Na schůzkách jsme pana 

starostu já i paní Hájková upozorňovaly několikrát. 

 

…Jakým způsobem předala paní Jakob Čechová MA21 jinému členu RMČ? 

MA21 předala paní Hájková (potažmo i já) řádně při svém odchodu z úřadu. Dne 10. 3. 2015 

jsem kompetenci MA21na jednání rady postoupila paní Zátkové, paní Hájková nabídla svou 

pomoc při jakýchkoliv problémech či nejasnostech.   

Dne 23. 3. 2015 byl z funkce politik MA21 na ZMČ odvolán pan Roušar a zvolena radní paní 

Zátková. Paní Hájkovou nahradila paní Ponicová. 

 

…Co konkrétně v MA21 chřadlo na úbytu? 

Celá AgendaMA21. 

  

 

S pozdravem  

Karla Jakob Čechová 

 


