
Z Á P I S   O S A D N Í H O  VÝB O R U  

VŠE D O B R OV I C E  -  ŠT ÍŘ Í N, 3 . 1 1 . 2 0 2 0  

Přítomni Petr Pělucha, Marie Dukátová, Pavel Medřický, Milan Vobořil, Petra Pařízková, 
zástupce obce ing. Petr Valášek 

Osadní výbor Všedobrovice- Štiřín (dále jen OVVŠ) na schůzi konané 3.11.2020 pro-
jednal l a žádá, prosí obec Kamenice o řešení problematických situací v osadách: 

1. Naléhavě a opakovaně žádáme obec o aktivní řešení bezpečnosti - rychlost aut 
na ulici Ringhofferova v celém ússeku mezi osadami Všedobrovice a Štiřín. Ten-
to úsek je jeden z nejvíce postižených úseků nehodami v rámci celé obce Ka-
menice. Za posledních 3 roky zde došlo k mnoha nehodám, bohužel i s těmi 
nejzávažnějšími následky jako je smrt. Proto důsledně žádáme o“ 

a. přesunutí úsekového měření z míst, kde je nyní úsekové měření  v obci 
umístěno 

i. Kamenice – Nová Hospoda 

ii. Kamenice – Ládví 

b.  nebo žádáme o realizaci nového měřeného úseku. Dle sdělení pana 
místostarosty ing. Petra Valáška má obec Kamenice podepsanou sm-
louvu s městem Říčany na 3 měřící úseky.   

2. Žádáme o opravu chybného technického řešení při stavbě II. chodníku. Prob-
lematika se týká odtoku dešťové vody z ulice Ringhofferova , která přes chod-
ník na pozemek 543/2, 543/3 ve vlastnictví Milana Vobořila a následný dopad 
dešťové vody na pozemek 534/2 k.ú. Štiřín  ve vlastnictví Adama Kročky a 
Markéty Mukschové.  
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3. OVVŠ bere na vědomí informace podané panem místostarostou Valáškem o 
stavu projektu kanalizace Všedobrovice Štířín. 

a. Obec Kamenice získala potřebné stavební povolení 

b. Nyní se vyčkává na vypsání vhodného datačního titulu k možnosti 
podání žádosti o přidělení finanční podpory na tento projekt dle slibo-
vaných parametrů. Zejména s důrazem na profinancování kanalizařních 
přípojek s dotařnícho titulu. 

4. OVVŠ bere na vědomí informace o stavu projektu na realizaci nového povrchu 
ve Vnitřní ulici, všetně řešení likvidace dešťové vody . 

5. OVVŠ bere na vědomí realizaci opravy autobusové zastávky ve Všedobrovicích 
a to s termínem do konce roku 2020. 

6. OVVŠ bere na vědomí plán opravy večejného osvětlení po celé délce ulice 
Řepčická v roce 2020. 

7. OVVŠ bere na vědomí informace podané panem místostarostou ing. Petrem 
Valáškem o stavu projektu čištění Dolního Všedobrovického rybníka a žádá 
obec Kamenici  zjištění a poté informování OVVŠ o podmínkách dotačního titu-
lu, tak jak bylo na schůzi diskutováno.  Jednalo se o problematiku financování 
odvozu a likvidace bahna, kde nebylo jisté, zda je či není  součástí dotačního 
titulu.  

8. OVVŠ žádá obec o údržbu Všedobrovické áleje - hráz rybníku Radost. 

9. OVVŠ bere na vědomí informace podané panem místostarostou ing. Petrem 
Valáškem  o stavu realizace projektu chodník Všedobrovice – Štiřín III, a IV eta-
pa. 

a. Etapa č. III -  chodník pod hrází rybníka Přítel až po Zámek Štiřín je zcela 
bez připomínek  

b. Etapa IV - Štiřínský Zámek – Stodola je s připomínkami tak, aby real-
izace chodníku byla, jako ve všech částech osad, BEZBARIÉROVÁ. 
OVVŠ souhlasí a podporuje projektování zmíněných etap, ale důrazně 
žádá o kooperaci s OVVŠ. 

10. OVVŠ navrhuje realizaci chodníku v nebezpečné oblasti ulice Řepčická. Jedná 
se velmi úzký usek této komunikace u hasičcské zbrojnice.  Tato komunikace je 
díky zahušťování osídlení naší osady hojně frekventována, zejména dětskými 
chodci, kteří využívají autobusouvou dopravu a touto cestou se vrací zpět 
domů. Osadní výbor navrhoval dvě varianty 

a. Chodník vedený po hraně škarpy na protilehlé straně od hasičské zbro-
jnice s umístěním přechodového místa u hasičské zbrojnice. K této 
variantě je nutné zajistit 
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i. Proveření vlastnických vztahů dle zákresu 

ii. Prověření velikostních parametrů, tak aby odpovídaly umístění 
chodníku 

 
 
 
 
 
 

                  b. Chodník veden po téže straně, kde je hasičská zbrojnice. 

11. Stále trvá žádost OVVŠ o vydláždění prostoru v okolí hasičárny ve Všedobrovicích. 

Za OVVŠ Mgr. Petr Pělucha, předseda
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