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ROČNÍK XVIII

POZVÁNKA

v

na veřejné zasedání
zastupitelstva
v pondělí 30. prosince 2019
od 18.15 hodin v sídle OÚ
Program zasedání:
1.

Klidné a radostné vánoční svátky,
mnoho štěstí a zdraví v novém roce
Vám přeje OÚ Třebichovice

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Zpráva o plnění usnesení
z minulého zasedání
Rozpočtové opatření
Rozpočet pro rok 2020
Střednědobý rozpočtový výhled
Úprava odměn zastupitelům …
Aktualizace cen Přílohy č. 1 ke
smlouvě o úhradě za
shromažďování, sběr, přepravu,
třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu
od fyzických osob
Různé

PF
Přestože bude kancelář
obecního úřadu v době
konání veřejného
zasedání uzavřena, rádi
Vás na posledním
letošním zasedání
přivítáme v malém
salonku…

Uzávěrka tohoto čísla: 18. prosince 2019
Obecní zpravodaj TŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK
Periodický tisk územního samosprávného celku vychází
12x ročně. Vydává Obec Třebichovice, 273 06 Třebichovice 89
MK ČR E 13890
Připravila: M. Jehličková (mj)
Příspěvky: Katka Pečená (kp)

OÚ TŘEBICHOVICE
a KNIHOVNA

uzavřeny od pondělí 23. 12. 2019
Otevřeno opět v pondělí 6. 1. 2020

Úřední hodiny OÚ Třebichovice
Po: 8.00 – 13.00
18.00 – 20.00
Út:
zavřeno
St:
8.00 – 13.00
15.00 – 17.00
Čt:
zavřeno
Pá: zavřeno
Po telefonické dohodě je možné sjednat návštěvu
i mimo úřední hodiny.
Telefon:
E-mail:
URL:

312 672 216
obectrebichovice@seznam.cz
www.trebichovice.cz

Informační zpravodaj Třebichovický měsíčník najdete také na webových stránkách obce www.trebichovice.cz
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NÁVRH ROZPOČTU 2020
Paragraf

PŘÍJMY
Položka
Daňové příjmy celkem

ZO Třebichovice vydává na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku
č. 3/2019, o místním poplatku ze psů.

3612

Bytové hospodářství celkem

3613

Nebytové hospodářství celkem

78 000,00

3632

Pohřebnictví celkem

10 000,00

3639

Pronájmy pozemků celkem

POZN.: Celé znění vyhlášky najdete na straně 3 

3723

Třídění odpadů celkem

US NE S E N Í č . 3 / 5 V Z / 2 0 1 9 :

US NE S E N Í č . 4 / 5 V Z / 2 0 1 9 :
ZO Třebichovice schvaluje Smlouvu o připojení odběrného elektrického
zařízení k distribuční soustavě s ČEZ Distribuce, a.s. číslo19 SOP 01
4121579491 pro odběrné místo Třebichovice č.p. 38.
US NE S E N Í č . 5 / 5 V Z / 2 0 1 9 :
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s podpisem Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV12-6024774/VB/1 název stavby „Třebichovice č. parc. 391/17+18
smyčka kNN“ se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, zastoupenou na základě plné moci
společností ELEKTROMONT Matějka, a.s., se sídlem J. Šotky 445, 271
01 Nové Strašecí, IČ 25732633.

Paragraf
2219
2221

Částka
7 116 500,00
221 616,00

9 510,00
380 000,00

Příjmy celkem

7 815 626,00

VÝDAJE
Položka
Silnice celkem

Částka
1 650 000,00

Dopravní obslužnost celkem

83 450,00

2321

Kanalizace celkem

2339

Vodohospodářská díla celkem

3113

Základní školy celkem

3119

Mateřské školy celkem

3314

Knihovnictví celkem

126 000,00

US NE S E N Í č . 6 / 5 V Z / 2 0 1 9 :

3319

Kultura celkem

430 000,00

ZO Třebichovice se usneslo souhlasit se zvýšením ceny nájmů
v obecních bytech takto: Nájemné pro rok 2020 se stanovuje na 49,57
Kč/m2, pro rok 2021 se stanovuje na 54,52 Kč/m2, pro rok 2022 se
stanovuje na 59,97 Kč/m2, pro rok 2023 se stanovuje na 65,97 Kč/m2 za
1 m2 podlahové plochy. Cena za 1 m2 sklepů je vždy poloviční, cena
za nájemné za vybavení bytu se odvíjí od pořizovací ceny vybavení a je
sjednávána individuálně.

3322

Kulturní památky celkem

3341

Rozhlas celkem

3419

Tělovýchova celkem

3421

Využití volného času dětí a ml. celkem

3612

Bytové hospodářství celkem

3613

Nebytové hospodářství celkem

3631

Veřejné osvětlení celkem

3632

Pohřebnictví celkem

3635

Územní plánování celkem

3639

Kom. služby a územ. rozvoj celkem

3721

Nebezpečné odpady celkem

12 000,00

3722

Komunální odpady celkem

350 000,00

3723

Ostatní odpady celkem

400 000,00

3745

Veřejné prostranství celkem

809 700,00

3900

Ostatní služby pro obyvatelstvo

US NE S E N Í č . 7 / 5 V Z / 2 0 1 9 :
ZO Třebichovice schvaluje uzavření smlouvy s fyzickou osobou
oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti (§ 24 odst. (1) zákona
č. 183/2006 Sb.) ve věci pořízení zprávy o uplatňování Územního
plánu Třebichovice v uplynulém období. Pořizovatelem zprávy
o uplatňování bude Obecní úřad Třebichovice.
ZO Třebichovice pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o dílo na
činnosti oprávněné úřední osoby pořizovatele ve věci pořízení zprávy
o uplatňování Územního plánu Třebichovice v uplynulém období.
ZO Třebichovice určuje starostku obce Markétu Jehličkovou jako
určeného člena zastupitelstva ve smyslu ustanovení § 47 odst. (1) a (4)
zákona č. 183/2006 Sb.

5279

Krizové situace celkem

US NE S E N Í č . 8 / 5 V Z / 2 0 1 9 :

5311

Bezpečnost a pořádek v obci celkem

ZO Třebichovice souhlasí s účastí Obce Třebichovice v elektronické
dražbě na základě Dražební vyhlášky č. j. 164 D 4189/18-16.

5512

Požární ochrana celkem

6112

Zastupitelstvo celkem

US NE S E N Í č . 9 / 5 V Z / 2 0 1 9 :

6171

Místní správa celkem

ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s ustanovením inventarizační
komise ve složení: předsedkyně – Michaela Fejfarová, členové David
Květoň a Renata Matějovská. Předsedkyně a členové inventarizační
komise provedou inventarizaci majetku a závazků dle plánu inventur
vydaného starostkou obce. Inventarizace majetku a závazků proběhne
od 2. 12. 2019 do 20. 1. 2020 se stavem zjišťování k 31. 12. 2019.

6172

Služby peněžních ústavů

6173

Platby daní a pol. stát. rozpočtu
Výdaje celkem

380 000,00
4 700 000,00
42 500,00
65 000,00

1 000,00
28 600,00
520 000,00
29 100,00
271 600,00
17 500,00
230 000,00
80 800,00
30 000,00
271 700,00

3 000,00
30 000,00
3 000,00
15 000,00
921 391,00
1 886 085,00
200,00
8 000,00
13 395 626,00

US NE S E N Í č . 1 0 / 5 V Z / 2 0 1 9 :

FINANCOVÁNÍ

ZO Třebichovice souhlasí s nákupem ojetého traktoru značky ZETOR
6245, reg. zn. KD 41-40 od ZOD Žižice, IČ 001 03 659 a pověřuje
starostku obce podpisem předložené kupní smlouvy. Po zakoupení bude
traktor zařazen do majetku obce Třebichovice.

8115 úspory z minulých let

-5 580 000,00

Financování celkem:

-5 580 000,00

STRANA
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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2019
o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo obce Třebichovice se na svém zasedání dne 25. 11. 2019 usnesením č. 3/5VZ/2019 usneslo vydat na základě
§ 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
„tato vyhláška“):

Čl. 1 Úvodní ustanovení
(1)
(2)

(2)

Obec Třebichovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek
ze psů (dále jen „poplatek“).
Správcem poplatku je obecní úřad.

Čl. 6 Osvobození

Čl. 2 Poplatník a předmět poplatku
(1)

(2)

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely
tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na
území České republiky (dále jen „poplatník“).
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

(1)

Čl. 3 Ohlašovací povinnost
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své
poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy se pes stal
starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří
měsíců. Ve lhůtě 30 dnů je povinen ohlásit také zánik své
poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování
nebo prodej).
Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od
poplatku osvobozena.
V ohlášení poplatník uvede
a)
jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název,
obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo
sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro
doručování; právnická osoba uvede též osoby, které
jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových
věcech,
b)
čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních
služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb
v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou
činností, v případě, že předmět poplatku souvisí
s podnikatelskou činností poplatníka,
c)
další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména
stáří a počet držených psů, včetně skutečností
zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození
od poplatku.
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník
povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy
nastala.
Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se
nevztahuje na údaje zveřejněné pro tyto účely správcem
poplatku na úřední desce.

(2)

(3)

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je
osoba nevidomá, osoba, která je považována za
závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona
upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem
průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů
určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující
útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost
držení a používání psa zvláštní právní předpis.
Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 tohoto článku
je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30 dnů od
skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj
rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto
vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.
Čl. 7 Navýšení poplatku

(1)

(2)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo
ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek
platebním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem.
Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků
může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto
zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.
Čl. 8 Odpovědnost za zaplacení poplatku

(1)

(2)

(3)
Čl. 4 Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za jednoho psa ............................................ 100 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele ............................................... 150 Kč
c)
za psa, jehož držitelem
je osoba starší 65 let ...................................... 100 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,
kterým je osoba starší 65 let ......................... 100 Kč.

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti
uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději
do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém
poplatková povinnost vznikla.

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je
ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti
nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění,
přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na
zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný
zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení
jako poplatník.
V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku
poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi
poplatníka.
Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou
povinni plnit poplatkovou povinnost společně
a nerozdílně.
Čl. 9 Přechodné a zrušovací ustanovení

(1)
(2)

Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se
řídí dosavadními právními předpisy.
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2007 o
místním poplatku ze psů, ze dne 4. 12. 2007.
Čl. 10 Účinnost

Čl. 5 Splatnost poplatku
(1)

Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného
kalendářního roku.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.
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Kolik budeme platit AVE Kladno s.r.o.
za známky na popelnice v roce 2020
Návrh, který budou zastupitelé schvalovat 30. 12. 2019
CENÍK úhrad za likvidaci směsného komunálního odpadu 2020
Cena
Typ
Počet
Druh služby
celkem
nádoby
svozů/rok
vč. DPH
týdenní svoz

120 l

52

1 890

čtrnáctidenní svoz

120 l

26

1 130

měsíční svoz

120 l

12

550

kombinovaný svoz

120 l

39

1 670

jednorázový svoz

120 l, pytel

1

55

Pozn.: u nádob 240 l je cena za známku dvojnásobná; pytel může být jakýkoli,
popř. lze zakoupit pytle AVE na OÚ.

PROSINEC 2019

VŠEM MAMINKÁM
V sobotu se opět po roce uskuteční valná hromada třebichovického
eSKáčka, pod jehož hlavičkou fungují nejen sportovci, ale také
divadelníci a motorkáři. Obec každoročně poskytuje finanční
prostředky na činnost všech složek klubu s tím, že každé uskupení si
s poskytnutou dotací hospodaří podle svého uvážení, samozřejmě za
dodržení pravidel dotace.
SK Třebichovice je dle zákona tzv. zapsaným spolkem a ten je otevřen
pro vstup dalších zájemců, kteří by různými formami činnosti
napomáhali rozvoji veřejného života…
Proto si dovolujeme požádat všechny maminky, popř. babičky
a tety našich nejmenších, aby využily možnosti stát se součástí SK
Třebichovice a proměnit se tak v hybnou sílu aktivit určených pro
naše děti.

Známky na popelnice bude možné zakoupit od 6. 1. 2020.
Během ledna 2020 probíhá svoz podle známek 2019.
Cena úhrad za likvidaci BIOodpadu pro rok 2020 není ke dni vydání
zpravodaje známa. Známky na BIOodpad bude možné zakoupit
nejpozději během března 2020.

ČSAD SLANÝ OZNAMUJE
Vážení cestující,
od 2. ledna 2020 ČSAD Slaný s.r.o. na základě smlouvy s Dopravním
podnikem Praha rozšíří své služby směrem k vám, cestujícím o výrobu
a prodej průkazek PID a kupónů PID. Budete si moci v informační kanceláři
na autobusovém nádraží ve Slaném nechat vyrobit a zakoupit průkazky PID
včetně kupónu. Výroba průkazek PID zahrnuje i druhy průkazek jako jsou –
průkazka pro seniory 60 až 65 let, 65 až 70 let a 70+. Dále průkazky pro děti
do 3 let a děti 6 až 15 let. Kupony si budete moci zakoupit měsíční/30-ti
denní, čtvrtletní/90-ti denní a roční/365-ti denní a taktéž kupony 5-ti měsíční.
Vše o průkazkách a kuponech naleznete na stránkách Pražské integrované
dopravy https://pid.cz/tarifni-pojmy/prukazky-pid/.

Leadrem nového uskupení maminek by mohla být čtyřnásobná matka
Iveta L., která se této roli vůbec nebrání a naopak, její letošní
zkušenosti s pořádáním letního tábora jsou super benefitem, aby se
v naší obci započalo odehrávat něco, co stmelí naše děti, které mají
bohužel stále méně příležitostí setkávat se a skrze společné zážitky
vytvářet sociální vazby tak důležité pro jejich další život.
Milé maminky, udělejte si v sobotu chvilku a přijďte si s Ivetou
popovídat o vašich představách trávení volného času našich dětí
a staňte se těmi, které o tom budou v budoucnu rozhodovat. Obec
nabízí nejen finanční prostředky, ale také prostory, podporu, … ostatní
bude už jen a jen na vás…
mj

Taktéž bude rozšířena otevírací doba informační kancelář na AN Slaný
s předpokladem od 1. února 2020

OZNÁMENÍ

SK Třebichovice, z.s.

OBECNÍHO ÚŘADU TŘEBICHOVICE

ZVE NA
VALNOU HROMADU

V souladu s Obecně závaznou vyhláškou
č. 1/2016, o nočním klidu, ve dnech konání
silvestrovských oslav dne 31. 12. 2019 se doba
nočního klidu v noci následující po konání akce
1. 1. 2020 nevymezuje.

v sobotu 21. 12. 2019 od 18:00

v pohostinství Případov
Stanovy spolku najdete na webu obce

STRANA
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
FOTO Milan Petriščák (další foto na webu obce)
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VÁNOČNÍ DÍLNIČKA
V KNIHOVNĚ

MIKULÁŠSKÁ
NADÍLKA

FOTO Milan Petriščák

FOTO: Renáta Matějovská
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VÁNOČNÍ STROM

Setkání vedení Středočeského kraje se starosty

Letošní rozsvěcení „našeho“ stromu mělo naprosto
jinou atmosféru, než v minulosti. Snad k tomu přispělo
teplé počasí, snad to, že akce byla naplánována na
sobotní podvečer. Chci poděkovat všem, kdo se podíleli
na organizaci. Ale především spoluobčanům, kteří přišli
snahu o krásnou tradici svým příchodem ocenit. Díky
patří i zpěvákům koled, ale největší uznání zasílám
našim zpívajícím dětem. Podle jejich zájmu o tuto akci
jí přikládám největší význam. Svědčí o tom, že snad
naše krásné tradice nezaniknout a mladá generace v nich
bude pokračovat. Dvakrát se muselo navíc svařit víno
a všechno cukroví i vánočky byly snědeny do
posledního drobečku. To jsem ještě nezažila, aby
v devět hodin večer odcházeli poslední nadšenci. Letos
se to zkrátka a dobře na 100% „POVEDLO“.
kp

SILVESTR
Ahoj všem, kdo s námi jdete slavit poslední den v roce.
Tato akce začíná v 17:00 hodin a končí přesně ve 2:00
hodin první lednový den. Ukončení akce bude přesně na
čas a to nejen z důvodu obsluhy, které tam po nás zbyde
ještě práce, ale hlavně z důvodu spoluobčanů, kteří
bydlí v sousedství místa konání. Všichni jsme dospělí a
rozumní, takže tyto důvody plně chápeme. Jen pro
upřesnění platí již zaběhnuté pravidlo, občerstvení
v podobě jídelních pochoutek si můžete přinést ze svých
domovů, případně zakoupit z nabídky v hospůdce.
Tekuté poživatiny zanechte doma. Těším se na společné
zakončení letošního roku.
kp

NOVOROČNÍ VÝSTUP
NA VINAŘICKOU HORU
Prvního ledna 2020 se uskuteční další výstup na
vinařickou horu přesně v 9:30 hodin. Sraz, je jako vždy
na „place“ - naproti autoservisu. Již tradičně si vezměte
buřtíky, chléb a něco na zapití, neboť budete mít určitě
hlad a žízeň, než zdoláme ten kus cesty do kráteru, kde
si rozděláme ohníček a přinesenou uzeninu opečeme.
Už se mi sbíhají sliny a těším se na všechny, kteří
přijdou. Hrdlív asi co do počtu zúčastněných
neporazíme, nic méně čím víc lidí, tím lepší zábava.
Sportu zdar a turistice zvlášť.
kp

6. MYSLIVECKÝ PLES
Prodej vstupenek a s tím spojená rezervace míst
bude zahájen v polovině ledna 2020 v sídle OÚ

25. ledna 2020
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Středočeský kraj uspořádal v pořadí již šesté setkání vedení kraje se
starosty a primátory středočeských obcí. Na akci do pražského Clarion
Congress Hotelu v Praze Vysočanech přijelo na 500 starostek a starostů,
které přivítala hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. Společného
setkání se zúčastnili čtyři ministři Vlády ČR a generální ředitel ŘSD.
Původně avizovaný host setkání, premiér Andrej Babiš, odjel do
Ostravy, kde toho dne ráno při střelbě v nemocnici umírali lidé…
Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová ve svém úvodním projevu
připomněla, že se Středočeskému kraji v posledních třech letech vede nejlépe
v celé jeho historii. „Středočeskému kraji se daří především finančně.
Snižujeme dluh, investujeme, opravujeme silnice jako nikdo v historii
kraje, podporujeme vědu, výzkum, inovace, ale i cestovní ruch.
Zlepšujeme úroveň nemocnic a škol. Jsem na naše výsledky hrdá,“
konstatovala hejtmanka s tím, že svou zásluhu na tom mají zástupci měst
a obcí, protože bez součinnosti s nimi by uskutečnění mnoha projektů nebylo
možné. „Zásadní je pro nás navýšení prostředků pro financování
projektů se spoluúčastí z Evropské unie. Snažíme se v tom pomoci i
obcím a městům například tím, že jim nabízíme předfinancování
vhodných projektů z krajských fondů,“ vyzdvihla hejtmanka. Ta kromě
zhodnocení letošního roku poukázala i na připravované novinky. Mezi ně
patří takzvaný participativní rozpočet. „Vyčlenili jsme 50 milionů korun
na to, aby sami občané rozhodli o rozdělení, na jaké projekty peníze
půjdou,“ zopakovala Jaroslava Pokorná Jermanová. Dalším vstřícným
krokem vůči samosprávám je zřízení možnosti videokonferencí
a videohovorů s vedením kraje. „Jsem moc ráda, že se setkání opět
zúčastnil vysoký počet ministrů. Myslím, že informace od nich z první
ruky jsou pro starosty velmi užitečné,“ dodala.
Ministr zemědělství Miroslav Toman se nejprve zaměřil na problémy
s nedostatkem vody v krajině. V souvislosti se suchem a ochranou půdy
připomněl, že Středočeský kraj je z hlediska kůrovcové kalamity mezi sedmi
nejpostiženějšími kraji v České republice.
Ministryně Klára Dostálová zahájila své vystoupení vysvětlením
rekodifikace stavebního práva, které má vést k urychlení a zjednodušení
stavebních povolení. Problémy podle ní způsobuje i množství druhů
stavebních úřadů a jejich personální obsazení, a také množství dotčených
orgánů.
Ministr Richard Brabec, ministr životního prostředí, se stejně jako ministr
Toman věnoval problémům s nedostatkem vody a suchem. Střední Čechy
patří podle něho mezi oblasti nejvíce postižené suchem. „Nejvíce ohrožené
oblasti jsou Rakovnicko, Mělnicko a Kladensko,“ uvedl Richard Brabec.
Ministr dopravy Vladimír Kremlík zahájil své vystoupení dobrou zprávou
pro obyvatele Slaného, a sice že příští týden bude zprovozněno prvních 6 km
dálnice u Slaného.
Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl zahájil
svůj projev informacemi o čerpání rozpočtu na opravy a údržbu silnic
v letošním roce a přislíbil, že dálnice D1 bude od roku 2022 dálnice plně
průjezdná…
Starostka obce Třebichovice se při této příležitosti setkala s paní
hejtmankou a hovořila s ní o možnosti spolufinancování projektu, který má
naše obec v roce 2020 realizovat. Na stejné téma probíhala diskuse s panem
Ing. Petrtýlem, který je radním pro oblast dopravy. Podařilo se také krátké
setkání s panem ministrem Brabcem a ředitelem SFŽP ČR Ing. Valdmanem,
odkud máme přislíbeny dotace. Všechna jednání měla za cíl zajistit naší obci
nejen finanční podporu při realizaci chystaných projektů. Obec
Třebichovice čeká v roce 2020 investiční akce do protipovodňové ochrany
obce Saky, v lednu 2020 by měla být podepsána rámcová smlouva s krajem
na dodavatele projektové dokumentace, a tím bude zahájena projektová
příprava další akce, která se týká silnice II/118. Průtah obcí je společnou
záležitostí obce a kraje, která se započala před několika lety a na jejíž
realizaci bude třeba vynaložit ještě mnoho úsilí a mnoho prostředků.
Nicméně vše se vyvíjí velmi dobře a věřím, že se občané během několika
málo let dočkají nové silnice a také chodníků podél ní.
Setkání se zúčastnili i starostové a starostky z našeho regionu, např.
z Vinařic, Libušína, Pozdně, Žižic, …
mj

