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Jaroslav Otásek 

dosavadní starosta obce Nelahozeves 

Školní 3 

277 51 Nelahozeves 

 

V Nelahozevsi dne 11. 11. 2010 

Návrh na rozšíření pořadu jednání zasedání zastupitelstva obce Nelahozeves dne 11. 11. 2010 

 

Vážený pane starosto, 

navrhuji zařadit na pořad jednání zasedání zastupitelstva obce Nelahozeves dne 11. 11. 2010 

následující body: 

 Zřízení výboru pro životní prostředí, 

 Příprava na veřejné projednání projektu „Skládka Uhy – IV. etapa, rozšíření skládky 

odpadů a kompostárna“, 

 Další postup obce k záměru „Terénní úpravy – pískovna Uhy“ 

1 Zřízení výboru pro životní prostředí 

1.1 Odůvodnění 
V současné době probíhají přípravy na rozšíření skládky Uhy do katastru obce Nelahozeves (projekt 

„Skládka Uhy – IV. etapa, rozšíření skládky odpadů a kompostárna“). Řada občanů má z rozšíření 

skládky obavy a obec by měla konkrétními kroky podpořit řádné vypořádání existujících připomínek. 

Výbor pro životní prostředí by se měl tedy detailněji zabývat problematikou skládky a jejími vlivy na 

životní prostředí. Členové výboru by měli být dobře obeznámeni se stávající dokumentací vztahující se 

ke skládce, aby mohli být kvalifikovaným partnerem dalším stranám (.A.S.A., MŽP, stavební úřad 

Kralupy nad Vltavou apod.). 

Výbor by se měl zabývat probíhajícím řízením u stavebního úřadu Kralupy nad Vltavou „Terénní úpravy 

– pískovna Uhy“. Důvodem je zřejmá souvislost s rozšířením skládky Uhy a vliv na životní prostředí 

v Podhořanech. 

Náplní výboru pro životní prostředí by měla být též problematika plánovaného vybudování veřejného 

mezinárodního letiště Vodochody – výbor pro životní prostředí by měl, stejně jako v případě skládky, 

prostudovat dostupnou dokumentaci a posoudit vliv plánovaného letiště na životní prostředí v obci 

Nelahozeves a případně navrhnout zastupitelstvu obce odpovídající kroky. 

Výbor pro životní prostředí by měl v neposlední řadě navrhnout konkrétní opatření pro zamezení 

černého skládkování a pro zlikvidování stávajících černých skládek. 



1.2 Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce: 

a) zřizuje výbor pro životní prostředí, 

b) jmenuje vybraného člena zastupitelstva (bude vybrán v rámci diskuse k tomuto bodu) 

předsedou výboru pro životní prostředí, 

c) jmenuje Josefa Kebrleho a další osobu (bude vybrána v rámci diskuse k tomuto bodu) členem 

výboru pro životní prostředí. 

2 Příprava na veřejné projednání projektu „Skládka Uhy – IV. etapa, 
rozšíření skládky odpadů a kompostárna“ 

2.1 Odůvodnění 
Dne 30. 11. 2010 se bude konat veřejné projednání záměru „Skládka Uhy – IV. etapa, rozšíření skládky 

odpadů a kompostárna“. Je v zájmu obce se na toto veřejné projednání dobře připravit tak, aby 

zástupci obce mohli v rámci veřejného projednání aktivně působit ve prospěch obyvatel obce. 

Protože k záměru skládky je k dispozici velké množství odborné dokumentace, je žádoucí v této fázi 

projektu začít spolupracovat s externím odborníkem na životní prostředí. 

2.2 Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce: 

a) pověřuje výbor pro životní prostředí přípravou na veřejné projednání záměru „Skládka Uhy – 

IV. etapa, rozšíření skládky odpadů a kompostárna“, 

b) souhlasí s navázáním spolupráce s Ing. Jindřichem Jinochem, soudním znalcem v oboru 

životního prostředí, a současně souhlasí s vyčleněním finančních prostředků na úhradu 

odborné činnosti Ing. Jindřicha Jinocha dle zadání výboru pro životní prostředí ve prospěch 

obce do maximální výše 20 000 Kč, 

c) ukládá předsedovi výboru pro životní prostředí předložit na dalším zasedání zastupitelstva 

zprávu o aktuálním stavu jednání s Ing. Jindřichem Jinochem a provedených pracích. 

3 Další postup obce k záměru „Terénní úpravy – pískovna Uhy“ 

3.1 Odůvodnění 
Stavební úřad Kralupy nad Vltavou vede v současné době řízení ve věci záměru „Terénní úpravy – 

pískovna Uhy“. K tomuto záměru měli někteří občané obce Nelahozeves připomínky, které stavební 

úřad nevzal v potaz. 

Dle mých informací obdrží obec Nelahozeves v nejbližších dnech rozhodnutí stavebního úřadu Kralupy 

nad Vltavou v této věci a pro případné odvolání ke krajskému úřadu bude k dispozici pouhých 10 dnů. 

Vzhledem ke striktnímu termínu pro odvolání je třeba předem vytvořit podmínky pro to, aby 

zastupitelstvo obce mohlo rozhodnutí stavebního úřadu včas projednat a v případě potřeby podat 

odvolání.  



3.2 Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce: 

a) ukládá starostovi obce, aby ještě téhož dne, kdy obec obdrží rozhodnutí stavebního úřadu 

v Kralupech nad Vltavou ve věci „Terénní úpravy – pískovna Uhy“: 

a. poskytnul toto vyjádření všem členům zastupitelstva obce a všem členům výboru pro 

životní prostředí, 

b. svolal zasedání zastupitelstva obce na nejbližší možný termín, tedy sedm dnů ode dne, 

kdy obec toto vyjádření obdržela, přičemž na pořadu navrhovaného programu 

zasedání bude projednání tohoto vyjádření a rozhodnutí o případné reakci obce na 

toto vyjádření. 

Pokud již obec Nelahozeves rozhodnutí stavebního úřadu obdržela, ukládá zastupitelstvo obce 

provést výše uvedené úkony nejpozději 12. 11. 2010. 

b) ukládá výboru pro životní prostředí, aby po obdržení tohoto stanoviska od starosty obce 

projednal vyjádření stavebního úřadu Kralupy nad Vltavou a na nejbližší zasedání 

zastupitelstva připravil návrh dalšího postupu v této věci. 

 

Děkuji předem, 

 

Pavel Matoušek 

člen zastupitelstva obce Nelahozeves 


