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Z Á P I S  
 

z 61. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 15. 1. 2018 od 16:30 na 
Obecním úřadě Velké Březno 

 
Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, , PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D., Jaromír Dvořák, Ladislav 
Boháč. 

Omluveni: Ing. Mgr. Michal Šidák, Karel Turek, 
 
Ing. Arch. Kadrmanová - Chytilová seznámila radu s vizualizací koncepce řešení centra naší 
obce. Konstatovala, že obec historicky náměstí neměla, proto bude nutné řešit veřejný prostor 
v obci jako celek s tím, že se stavebně technicky vytvoří v rámci tohoto prostoru jakési náměstí, 
tedy místo, které by sloužilo občanům ke shromažďování u příležitosti nějakých společenských, 
kulturních nebo obdobných události a současně, jako klidová zóna, do které by vyúsťovaly 
jednotlivé pěší trasy (k zámku, k pivovaru, k Labi apod.). Současně reagovala na dotazy a 
připomínky členů rady. Závěrem přislíbila, že za účelem seznámení se širší veřejnosti 
s navrženou koncepcí, poskytne vizualizaci na CD panu starostovi. 
 
Zahájení 
Schůzi rady předsedal starosta, Mgr. Michal Kulhánek, který konstatoval, že rada je 
usnášeníschopná. 

Z důvodu omluvené nepřítomnosti místostarosty, pověřil Mgr. Kulhánek, starosta, podpisem 
usnesení a zápisu 61. rady obce člena rady PhDr. Mgr. Vítězslava Štefly Ph.D. 

Radní schválili navržený program schůze: 
Usnesení 3/2018 
Program jednání 61. schůze Rady obce Velké Březno. 
Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 61. schůze takto: 

1) Zahájení 
2) Hospodaření s majetkem 
3) Různé 
4) Zprávy starosty 
5) Diskuze  

Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh smlouvy o výpůjčce části pozemku 656/9 za 
účelem umístění informační tabule. Jedná se o část louky pod Tivolí, blízko cyklostezky.  
Bez diskuse 
Usnesení 4/2018 
Smlouva o výpůjčce části p.p.č. 656/9 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I. Schvaluje  
    uzavření smlouvy č.1/2018 o výpůjčce části pozemku č. 656/9 o výměře 5 m2 v k. ú. Velké  
    Březno, za účelem umístění informační tabule. 
    Vypůjčitel 
    Destinační agentura České středohoří, o.p.s., zastoupená ředitelem Luďkem Jirmanem, se   
    sídlem Komenského 748/4, Litoměřice. 
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II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ,  
     zabezpečit uzavření smlouvy o výpůjčce.                                                          T:  31. 1. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro  hlasů proti  hlasů zdržel 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na uzavření celkem 35 smluv na hrobová 
místa ve Valtířově. 
Pan Dvořák navrhnul, aby se rada v budoucnu zabývala výší nájemného a poplatku za služby, 
vzhledem k růstu cen energií, náklady na provoz hřbitova apod. 
Usnesení 5/2018 
Nájemní smlouvy na hrobová místa ve Valtířově 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
      uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti ve Valtířově, s níže  
      uvedenými nájemci a po dobu: 

1. ……………………………………………………………………………………. 
2. ……………………………………………………………………………………. 
3. ……………………………………………………………………………………. 
4. ……………………………………………………………………………………. 
5. ……………………………………………………………………………………. 
6. ……………………………………………………………………………………. 
7. ……………………………………………………………………………………. 
8. ……………………………………………………………………………………. 
9. ……………………………………………………………………………………. 
10. ……………………………………………………………………………………. 
11. ……………………………………………………………………………………. 
12. ……………………………………………………………………………………. 
13. ……………………………………………………………………………………. 
14. ……………………………………………………………………………………. 
15. ……………………………………………………………………………………. 
16. ……………………………………………………………………………………. 
17. ……………………………………………………………………………………. 
18. ……………………………………………………………………………………. 
19. ……………………………………………………………………………………. 
20. ……………………………………………………………………………………. 
21. ……………………………………………………………………………………. 
22. ……………………………………………………………………………………. 
23. ……………………………………………………………………………………. 
24. ……………………………………………………………………………………. 
25. ……………………………………………………………………………………. 
26. ……………………………………………………………………………………. 
27. ……………………………………………………………………………………. 
28. ……………………………………………………………………………………. 
29. ……………………………………………………………………………………. 
30. ……………………………………………………………………………………. 
31. ……………………………………………………………………………………. 
32. ……………………………………………………………………………………. 
33. ……………………………………………………………………………………. 
34. ……………………………………………………………………………………. 



 

 

3 
 

35. ……………………………………………………………………………………. 
II. Ukládá  
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
     zabezpečit uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa.                                   T:  28. 2. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato. 

Mgr. Kulhánek předložil radě návrh určení způsobu prodeje stavby bývalé hasičárny ve Vítově 
i s pozemkem. Konstatoval, že byl překvapen výší ceny obvyklé a proto navrhuje, doporučit 
zastupitelstvu prodávat nejméně za 1,5 násobek ceny obvyklé, tedy cca za 65 tis. Kč. 
Bez diskuse 
Usnesení 6/2018 
Určení způsobu prodeje nemovitosti – pozemku p. č. 46 se stavbou bývalé hasičské 
zbrojnice, vše v k. ú. Vítov u Velkého Března  
Rada obce Velké Březno projednala předloženou zprávu a  
I.   Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno  
     1) Schválit způsob prodeje nemovitosti - pozemku p. č. 46 o výměře 43 m2 včetně stavby  
         bývalé hasičské zbrojnice, vše v k. ú. Vítov u Velkého Března, který proběhne  
         „obálkovou metodou“ za cenu nejméně 65.000,- Kč. 
     2) Stanovit, že 
     a) výběr kupujícího proběhne „obálkovou metodou“ s tím, že nemovitost bude prodána  
         nejvyšší nabídce, 
     b) každý zájemce o koupi nemovitosti podá nabídku v neprůsvitné obálce, a to buď   
          zapečetěné nebo jinak upravené proti otevření, obsahující list papíru, na kterém bude  
          uvedena nabídková cena v korunách, která musí být stejná nebo vyšší než cena  
          nabídnutá zastupitelstvem, zaokrouhlená na celé stokoruny směrem nahoru. Nabídka  
          bude současně opatřena jménem, případně jmény a podpisem (podpisy) zájemce  
          s uvedením data a místa podpisu, 
     c)  na obálce bude uvedena adresa obecního úřadu a v levém horním rohu obálky bude  
          uvedena věta „ PRODEJ p.p.č. 46 NEOTVÍRAT“.  Jednotlivé nabídky budou  
          podatelnou OÚ označeny datem doručení a předány do úschovy starostovi obce.  
          Obálku s nabídkou lze doručit poštou na adresu obecního úřadu nebo osobně do  
          podatelny obecního úřadu, 
     d) výběr nejvyšší nabídky provede zastupitelstvo obce na svém nejbližším zasedání, 
     e) lhůta pro podání nabídky končí dne 19. 3. 2018 v 16:00 hod. O tom, zda je dodržena  
         lhůta rozhoduje otisk podacího razítka podatelny obecního úřadu. 
II. Pověřuje  
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením návrh na stanovení způsobu prodeje zastupitelstvu obce k projednání. 
                                                                                                                               T:  29. 1. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě záměr prodeje části pozemku č. 659. Jedná se o část louky u 
hřiště pod řopíkem.  O koupi požádal p. Svoboda, současný nájemce. 
Pan Dvořák se dotázal, zda obec vlastní nějaké řopíky. Starosta odpověděl, že nevlastní. 
Usnesení 7/2018 
Záměr prodeje části p. p. č. 659 v k. ú. Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a 
I.  Doporučuje 
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     Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
     schválit záměr prodeje části p.p.č. 659 o výměře cca 10 m2 v k. ú. Velké Březno. 
II. Pověřuje  
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením záměru prodej části p.p.č. 659 zastupitelstvu k projednání.           T:  29. 1. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti  0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě záměr prodeje pozemků ve vlastnictví obce. Konstatoval, že je 
to výsledek kontroly využívání obecních pozemků provedené pracovnicemi úřadu na konci 
roku 2017. Doporučil vyřadit ze záměru p.p.č. 359 v k. ú. Valtířov nad Labem, který bude 
dotčen přestavbou ČSOV, která by měla proběhnout v prvním pololetí letošního roku. 
Bez diskuse 
Mgr. Kulhánek  
Usnesení 8/2018 
Záměr prodeje pozemků  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a 
I.   Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
      schválit záměr prodeje těchto pozemků: 
      a) v k. ú. Valtířov nad Labem:  
           pozemek p.č.             výměra v m2 

357   329 
385/1   707 
385/3   18 
392/1   668 

     b) v k. ú. Vítov u Velkého Března:  
           pozemek p.č.             výměra v m2 

98   1251 
116   142 

     c) v k. ú. Velké Březno:  
           pozemek p.č.             výměra v m2 

727   1715 
II. Pověřuje  
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením záměru prodeje pozemků zastupitelstvu k projednání.              T:  29. 1. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr Kulhánek předložil radě k projednání záměr uzavřít smlouvu o služebnosti a smlouvy o 
právu provést stavbu.  Jedná se o stavbu elektrického vedení pro RD. Konstatoval, že 
v současné době připravujeme návrh na zvýšení ceny za věcné břemeno a poplatku za právo 
provést stavbu. 
Bez diskuse 
Usnesení 9/2018 
Záměr uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4016108/SOBS01 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Doporučuje 
      Zastupitelstvu obce Velké Březno, 
      schválit záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zařízení věcného břemene  
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      – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4016108/SOBS01 na pozemku    
      č. 156/1 a 159/1, obav v k. ú. Velké Březno. 
II. Pověřuje  
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením záměru smlouvy budoucí zastupitelstvu k projednání.           T:  29. 1. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě ke schválení odpisový plán ZŠ Velké Březno pro rok 2018. 
Bez diskuse 
Usnesení 10/2018 
Odpisový plán ZŠ Velké Březno pro rok 2018 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a  
I.   Schvaluje 
     odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola Velké Březno pro rok 2018 ve    
     výši 200.360,-- Kč. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ, 
     o usnesení rady obce informovat ředitele ZŠ.                                                 T:  31. 1. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo schváleno 

Mgr. Kulhánek předložil radě ke schválení návrh na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo, která 
byla uzavřena na obnovu sloupu 14 svatých pomocníků ve Valtířově.  Vzhledem ke 
klimatickým podmínkám dodavatel navrhuje prodloužit lhůtu pro dokončení o 1 měsíc, tedy do 
31. 1. 2018. Konstatoval, že práce jsou již téměř hotové, zbývá osadit branku. 
Pan Dvořák poznamenal, že jsme už při uzavírání smlouvy mohli počítat s tím, že to do konce 
roku nestihne. 
Usnesení 11/2018 
Uzavření dodatku smlouvy o dílo č. SOD/16/2017– Obnova sloupu 14 svatých 
pomocníků          
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a   
I.   Schvaluje 
     uzavření dodatku č. 1 smlouvy č. SOD/16/2017, kterým se mění termín ukončení plnění       
     zakázky do 31. 1. 2018 
II. Ukládá 
     Miroslavu Šestákovi, vedoucímu úseku SOM OÚ, 
      zabezpečit uzavření dodatku č. 1.                                                                   T:  31. 1. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr Kulhánek předložil radě ke schválení návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 
projektové a inženýrské služby na připravovanou investici – Posílení vodovodu. Ptá se rady, 
zda zadání zveřejnit pouze na úřední desce, jak požaduje donátor, nebo i na profilu zadavatele. 
Pan Dvořák doporučil, prodloužit termín pro příjem nabídek nejméně o 14 dní, tedy do 12. 2. 
2018 a snížit požadavek v prokazování kvalifikace na stavby za 6,5 mil. Kč. Současně se 
přiklonil k návrhu zveřejnění i na profilu zadavatele. 
Usnesení 12/2018 
Návrh na vyhlášení VZMR – Projektové a inženýrské služby na akci „Velké Březno- 
Valtířov – posílení vodovodu“. 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
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I.    Schvaluje 
      zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Projektové a inženýrské služby na akci     
      “Velké Březno – Valtířov- posílení vodovodu“ ve znění předloženého návrhu. 
II.   Ukládá 
       Mgr. Michlu Kulhánkovi, starostovi obce, 
       a) zabezpečit odeslání výzvy k podání nabídky těmto dodavatelům: 

1. 
Název subjektu: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
IČO:   471 16 901 
Sídlo:   Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov 
Kontaktní osoba: Ing. Jan Cihlář, dep2@vrv.cz 
2. 
Název subjektu: PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o. 
IČO:   250 23 829 
Sídlo:   V Podhájí, 226/28, 400 01 Ústí nad Labem  
Kontaktní osoba: Ing. Petr Plichta;  provod@provod.cz 
3. 
Název subjektu: INTECON, s.r.o. 
IČO:   250 16 911 
Sídlo:   Stará 2569/96, 400 11 Ústí nad Labem  
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Jelínek; intecon@intecon.cz 
4. 
Název subjektu: Valbek, spol. s r.o. 
IČO:   006 71 347 
Sídlo:   Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem 
Kontaktní osoba: Ing. Jaromír Drašar; jaromir.drasar@valbek.cz 

                   T:  19. 1. 2018 
       b) zabezpečit oznámení o záměru zadat tuto VZ na ÚD obecního úřadu a profilu  
           zadavatele 
                                                                                                                               T:  19. 1. 2018 
III.   Ustavuje 
        a) Komisi pro otevírání obálek ve složení:  Ing. Jana Lípová 
                                                                                p. Hana Fridrichová 
                                                                                p. Kateřina Jelínková 
        b) Hodnotící komisi ve složení:                    Mgr. Michal Kulhánek 
                                                                                p. Jaromír Dvořák 
                                                                                Ing. Jan Fiala 
                                                                                Ing. Jiří Pavliš 
                                                                                p. Miroslav Šesták 
 
IV. Pověřuje 
      Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
      v případě neúčasti jmenovaných členů, doplněním komisí do stanoveného počtu. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti  0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání návrh na výběr nejvýhodnější nabídky 
revolvingového úvěru ve výši 55. mil. Kč. Konstatoval, že ze dvou doručených nabídek byla 
cena stanovena dle M3 PRIBOR lepší u Komerční banky, a.s. V současné době jedná s KB o 
definitivní textaci smlouvy, kterou pak předloží zastupitelstvu ke schválení. 
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Bez diskuse 
Usnesení 13/2017 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky VZMR – „Investiční úvěrový rámec obce 
Velké Březno“  
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a   
I.  Doporučuje 
     Zastupitelstvu obce Velké Březno, schválit: 
     1. Jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídku Komerční banky, a.s., IČ: 453 17 054. 
     2. Uzavření smlouvy o poskytnutí revolvingového úvěru ve výši 55.000.000,- Kč  
         s Komerční bankou, a.s. se sídlem Na Příkopě 33 č. p. 969, Praha 1, IČ: 453 17 054 
II. Pověřuje 
     Mgr. Michala Kulhánka, starostu obce, 
     předložením schválení nejvhodnější nabídky zastupitelstvu k projednání.      T:  29. 1. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě k projednání žádost o udělení výjimky ze směrnice č.1/2017 O 
Zdávání veřejných zakázek malého rozsahu. Jedná se o výběr dodavatele prováděcí 
dokumentace stavby školní jídelny potřebné pro zadání samotné stavby. Zpracovatel PD pro 
územní rozhodnutí a stavební povolení zaslal nabídku, že zpracuje jak dokumentaci k provedení 
stavby školní jídelny, tak i dokumentaci pro zadávací řízení pro dodavatele stavby s tím, že 
nabízí 25% slevu z ceny díla.  Mgr. Kulhánek doplnil, že současný projektant má nejvíce 
relevantních informací pro to, aby tuto dokumentaci řádně a včas zpracoval, neboť může začít 
na ni pracovat již nyní, kdežto pokud bychom vyhlásili výběrové řízení, museli bychom vyčkat 
nabytí právní moci stavebního povolení.  Z dosavadních zkušeností se trochu obává, zda bude 
vše tak, jak projektant slibuje v nabídce.  
Pan Dvořák konstatoval, že starosta má pravdu, co se týká argumentů. Sám z vlastní zkušenosti 
má rozdílné pocity z jednání s Ing. Novákem. Domnívá se však, že lze všechny naše obavy 
eliminovat smlouvou, ve které budou stanoveny pevní termíny a sankce. Důležité je, aby byl 
správně udělán výkaz výměr. To je totiž gró pro výběr dodavatele stavby. 
Usnesení 14/2018 
Schválení výjimky ze Směrnice č. 1/2017 – zpracovaní dokumentace k provedení stavby 
školní jídelny 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost a v souladu s ustanovením čl. 17 
odst. 17.2. Směrnice č. 1/2017 
I.   Povoluje 
     za účelem výběru dodavatele pro zpracování dokumentace k provedení stavby školní  
     jídelny, výjimku z postupu uvedeném v Hlavě 3 Směrnice č. 1/2017. 
II.  Schvaluje 
      uzavření smlouvy na zpracování dokumentace k provedení stavby školní jídelny a  
      zadávací dokumentace pro vyhledání dodavatele na stavbu školní jídelny za cenu  
      307.000,- Kč bez DPH s termínem předání díla do 30. 4. 2018. 
III. Ukládá 
      Miroslavu Šestákovi, vedoucímu SOM OÚ, 
      zabezpečit uzavření smlouvy o dílo.                                                               T:  31. 1. 2018 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Mgr. Kulhánek předložil radě ke schválení žádost FK Jiskra o dotaci na činnost ve výši 49 tis. 
Kč. Konstatoval, že předseda FK původně žádal o výplatu zálohy. Bylo mu vysvětleno, že 
zálohu dostane pouze v případě, že mu zastupitelstvo schválí dotaci. Vzhledem k nutnosti řešit 
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momentální platební neschopnost FK žádá proto jeho předseda o poskytnutí dotace radu obce, 
neboť zastupitelstvo bude o dotacích rozhodovat nejdříve v měsíci březnu. 
Tajemník doplnil, že i tento postup má své úskalí, neboť Dotační program hovoří o tom, že lze 
podat pouze jednu žádost o dotaci a může se stát, že z tohoto důvodu zastupitelé další žádost o 
dotaci na činnost FK odmítnou. 
Pan Dvořák připomněl svůj návrh přednesený na minulém zastupitelstvu, a to odložit realizaci 
dotačního programu o rok, aby se na něj mohly organizace připravit. Současně poznamenal, že 
chápe složitou finanční situaci, ve které se na začátku roku FK ocitl.  
Mgr. Kulhánek na slova pan Dvořáka regoval tím, že každá „nová“ věc má své nedostatky, 
které se musí doladit, a v tomto případě je jediným řešením „ rychlá“ dotace od rady s tím, že 
věří, že zastupitelé vzniklou situaci pochopí a schválí i druhou žádost. 
Pan Dvořák se dotázal, zda by bylo možné, abychom jim tuto částku schválili jako půjčku, 
kterou by následně uhradili z dotace. Tajemník tento způsob nedoporučil, vzhledem ke 
skutečnosti, že již jednu půjčku od obce FK má. Splátka ve výši 35 tis. Kč byla za rok 2017 
uhrazena. 
Usnesení 15/2018 
Žádost o poskytnutí dotace – FK Jiskra Velké Březno 
Rada obce Velké Březno projednala předloženou žádost 
I.   Schvaluje 
     uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 49.000,- Kč, jejímž 

předmětem je  
     „Příspěvek na náklady spojené s celoročním provozem.“ 
      Příjemce dotace:  
      FK Jiskra Velké Březno, IČ: 40232379 se sídlem Alej Sportovců 256, 403 23 Velké 
      Březno, zastoupený předsedou Davidem Řezáčem.  
II. Ukládá  
     Haně Fuchsové, vedoucí FÚ OÚ 
     zabezpečit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.                   T: 31. 1. 2018 

Výsledek hlasování:  hlasů pro 3 hlasů proti  0 hlasů zdržel 0 
Usnesení bylo přijato 

Zprávy starosty: 
Mgr. Kulhánek informoval radu, že jednání s ředitelem ZŠ, PaedDr. Darsou se uskuteční dne 
24. 1. 2018 v dopoledních hodinách. Konkrétní čas bude stanoven po dohodě s ředitelem ZŠ. 

Mgr. Kulhánek informoval radu o jednání se zástupci SUDOP ve věci nutnosti rozšíření 
propustku, který se nachází na místě bývalého přejezdu. Jsou navrženy dvě varianty, a to: 
1. vystavět propustek tak, jak to vyžaduje Povodí (na stoletou vodu). Tímto nebude dešťová 
voda zadržována nad tratí, jak tomu bylo doposud, ale veškerá převedena pod tratí do prostoru 
u krajské silnice, kde se bude kumulovat, až se vsákne, neboť toto místo není odkanalizováno. 
Hrozí zde nebezpečí, že tato voda prosákne do sklepních prostor domů za silnicí. SUDOP proto 
navrhuje jednat se zainteresovanými stranami – SŽDC, Povodí Labe, Povodí Ohře, SÚS ÚK, 
které svolá obec, za účelem najít řešení, jak tento prostor odkanalizovat přímo do Labe. 
2. Technickým opatřením rozdělit dešťové vody tak, aby část protékala současným propustkem 
a část převést do dešťové kanalizace v ulici Zadní a odtud buď do potoka, nebo 
zrekonstruovaným propustkem pod tratí do kanalizace v ulici Alej sportovců. 
Obě varianty vyžadují investice obce, které v současné době nemáme vyčíslené. 
Současně připomněl, že existuje také varianta, touto otázkou se vůbec nezabývat a nechat stav 
tak jako byl doposud. 

Tajemník připomněl tragickou událost, která se stala tento týden v prostoru nádraží. Požádal 
radní o názor, zda by nebylo vhodné oslovit SŽDC a drážní úřad a vyzvat je k přijetí 
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technických opatření, za účelem prevence případné další tragické události, které se v tomto 
prostoru stala. Současně upozornil, že hlavním důvodem, proč si lidé zkracují cestu přes koleje 
je existence zastávky autobusu u nádraží. Radní se shodli na tom, že starosta jejich jménem 
vyzve drážní úřad a SŽDC aby alespoň obnovili původní oplocení.  
 
Jednání rady bylo ukončeno v 18:55 hod. 

 
 
 
 
 
Mgr. Michal Kulhánek                                                PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D.
 starosta obce                                                                                    člen rady obce   
 
 


