
 RADA OBCE OHROBEC  - zápis z jednání ze dne  6.9.  2017 

Přítomni: Ing. Otakar Janeba, Ing. Tomáš Maruniak, Ing. Monika Keřková, MPA, Roman Hrabě 

 

 

Omluveni: Michaela Králová Krkošková,   

 

Ověřovatelé zápisu:  Ing. T. Maruniak, R. Hrabě 

Program:   

1)  Dotace – Modernizace a intenzifikace ČOV Ohrobec . 
Žádost o dotaci zpracovala spol. TNT Consulting. Obec podala žádost na Ministerstvo 
zemědělství.  Rozpočet:   5.430.000,- Kč,  V případě poskytnutí dotace – výše 55 %. 

Rada obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci na Modernizaci a intenzifikaci ČOV Ohrobec na 
Ministerstvo zemědělství : 
Výsledek hlasování:  PRO: 4;   PROTI: 0;  ZDRŽEL SE: 0. 
 
2)   Oprava komunikací v obci 2017 

  V rozpočtu je částka  na opravu komunikací ve výši  1.850.000,- Kč.   
                                       V současné době je vyčerpáno 1.676.000,- Kč.  
                Zbývá     174.000,- Kč. 

     Rada obce souhlasí s čerpáním financí z rozpočtzu na opravu komunikací v obci a předává 
zastupitelstvu nutnost navýšení rozpočtu v kapitole silnice -investice:    

      
 Výsledek hlasování:  PRO: 4;   PROTI: 0;  ZDRŽEL SE: 0 
 
 
3) Nepovolené oplocení obecních pozemků p.č. 241/13, 241/14, 241/15 -  2.8.2017 byla 

podána žaloba na  paní Květoslavu Lapáčkovou na odstranění nepovoleného oplocení 
obecních pozemků par.č. 241/13, 241/14 a 241/15.   
Obec Ohrobec se dohodla s firmou Regulus, že kupní smlouvu na tyto pozemky uzavřou až 
po vyřešení tohoto soudního sporu. 

Rada obce bere na vědomí informaci o pozemcích p.č. 241/13, 241/14 a 241/15. 
 
4) Vybudování vpustě pro dešťovou kanalizaci v ulici Károvská u otočky, z důvodu velkého 

nátoku srážkových vod na Károvskou u otočky. Rozpočet – 15.000,- Kč.  S Obcí Dolní 

Břežany je dohodnuto spolufinancování této vpustě.  

Rada souhlasí s vybudování vpustě pro dešťovou kanalizaci v ulici Károvská u otočky autobusu 

za výše uvedených podmínek. 

Výsledek hlasování:  PRO: 4;   PROTI: 0;  ZDRŽEL SE: 0 
 
 
5)  Břežanská 10 – běžecký závod – druhý ročník.  Běžecká trasa vede částečně katastrem obce 

Ohrobec (stejně jako v loňském roce). Obec souhlasí za podmínek – řádné označení trasy, 
zajištění bezpečnosti, ohlášení akce Obecní policii Vestec, převzetí odpovědnosti za případné 
škody a zajištění úklidu po závodu. 

Rada obce souhlasí s pořádáním běžeckého závodu Břežanská 10 za výše uvedených 

podmínek: 

Výsledek hlasování:  PRO: 4;   PROTI: 0;  ZDRŽEL SE: 0 
 



6) Victoriaville  LTD – návrh majetkoprávního vypořádání -  pozemky v obci na LV 713 – obec 
přes právního zástupce podá podnět k soudu na vydržení pozemků na LV 713, katastr 
Ohrobec.  

Rada obce souhlasí s předáním podkladů právnímu zástupci obce na přípravu podání podnětu 
k soudu na vydržení pozemků na LV 713, katastr Ohrobec. 
Výsledek hlasování:  PRO: 4;   PROTI: 0;  ZDRŽEL SE: 0 
 

7) Ohrobecký divadelní festival – druhý ročník – měl velký úspěch.  Na všechna dětská představení 
bylo plné hlediště. Na večerní představení  bylo téměř plné hlediště.      
Rada obce bere na vědomí informaci o Ohrobeckém divadelním festivalu.  
 
8) Předložená projektová dokumentace ke komplexnímu zainvestování lokality „Nad Potokem“ 

-  obec požaduje: 
 

 Geodeticky oddělit pozemek par. č. 436/35 od tělesa komunikace. 

 V místech zaústění ulice Nad Potokem do ulice K Vranému osadit po celé šíři ulice 

Nad Potokem štěrbinový žlab z důvodu záchytu dešťové vody. 

 Ulici K Vranému, „stávající pěší zónu“ rozšířit tak, aby splňovala ČSN pro šíři jízdního 

pruhu tj. min 2,75 m. 

 Podle celé hranice pozemku par. č. 436/35 pokračovat se stavbou chodníku (včetně 

v ulici K Vranému) z důvodu možnosti pohybu chodců.  

 Zadat vypracování posudku „na únosnost stávající komunikace“ ulice K Vranému 

s ohledem na plánované zatížení dopravou nákladními a osobními vozidly. Posudek 

předložit Obecnímu úřadu. 

 Obec Ohrobec požaduje k projektové dokumentaci předložit stanovisko 

„Stavebního úřadu odboru dopravy Měst. Úřadu Černošice. 

 Dokončit dělení a scelení pozemků par. č. 436/15 a 436/16, tak aby byly v souladu 

s ÚP Obce Ohrobec   

Rada obce má výše uvedené požadavky k předložené projektové dokumentací na komplexní 

zainvestování lokality „Nad Potokem“, zpracovanou Ing. Jiřím Jodlem – IPS – inženýring, 

stavby, projekce Ořech 225, 252 25 Jinočany.    

Výsledek hlasování:  PRO: 4;   PROTI: 0;  ZDRŽEL SE: 0 
 

 

 

 

………………………………………….. 

Ing. Otakar Janeba 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  …………………………………………………..               ………………………………………………… 

          Ing, Tomáš Maruniak                                    Roman Hrabě 


