
   
Obec Ohrobec 

U Rybníků II čp. 30, Ohrobec, 252 45  Zvole 

 

 

 

 Usnesení  R A D Y  

č. 11/2016 

z jednání rady ze dne 15.11.2016 

 

 

 

 

1) Souhlasí s návrhem stejné výše vodného a stočného na rok 2017 

jako v letošním roce a předává zastupitelstvu ke schválení.  

 

2) Bere na vědomí informaci o petici k návrhu novelizace zákona 

o odpadech. 

 

3) Souhlasí s řešením stížnosti na stav komunikace Károvská 

s tím, že po zlepšení současného počasí, budou opraveny 3 

větší díry uprostřed komunikace a na jaře 2017 se obec bude 

snažit nalézt řešení opravou ul. Károvská ve větším měřítku.  

 

4) Bere na vědomí předloženou Smlouvu o spolupráci veřejných 

zadavatelů mezi Obcí Ohrobec, Krajskou správou údržby silnic 

Středočeského kraje a Krajským úřadem Středočeského kraje na 

realizaci rozšíření komunikace u hráze rybníku v ulici 

Zvolská a předává zastupitelstvu k projednání. 

 

5) Bere na vědomí informaci o stížnostech na dopravní značení a 

plnou čáru na Zvolské a Břežanské. 

 

6) Souhlasí s vyhlášením Grantů na rok 2017 za stejných podmínek 

jako v letošním roce a předává zastupitelstvu ke schválení. 

 

7) Bere na vědomí informaci o dalším postupu při jednání se 

spol. Victoriaville Ltd týkající se majetkového vyrovnání 

pozemků na LV 713. 

 

8) Bere na vědomí informaci o procesních krocích týkajících se 

schválení územního plánu obce Ohrobec. 

 

9) Souhlasí s opravou škarpy na Károvské ve vlastní režii. 

 

10) Bere na vědomí informaci o výskytu černé zvěře za ulicí 
Oblouková. 

 

 



 

11) Bere na vědomí informaci o nedodělkách spol. Xedos v budově 
ZŠ. 

 

12) Souhlasí s žádostí o převzetí přestupkové agendy Městem 
Jesenice od 1.1.2017 a předává zastupitelstvu ke schválení. 

 

13) Souhlasí s povolením konání závodu Trailová závist 2016, 
která vede přes obecní pozemky par.č. 468/1 a 470/1 za 

podmínek, že si pořadatele zajistí všechna potřebná povolení, 

bezpečnost v průběhu celého závodu a úklid trasy po závodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ing. Otakar Janeba            Roman Hrabě 

        starosta obce Ohrobec        člen rady obce               

 


