
Zápis 
 

z 2. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 13. 4. 2005  
od 17.30 hod v Kulturním středisku. 

 
 

 
Přítomni:   J. Leflerová, V. Nový, J. Kasalický, V. Kellerová, K. Trnobranský, M. Kindlová 
 
Omluveni: L. Sušická, V. Šumná, J. Koutecký 
 
Host:          mjr. V. Římsa, vedoucí dopravního inspektorátu Policie ČR Kladno  
 
 
Zasedání řídila paní starostka. Jmenovala ověřovateli zápisu V. Kellerovou a M. Kindlovou. 
Komisi pro usnesení jmenovala ve složení: předseda K. Trnobranský 
                                                                      členové J. Kasalický, V. Nový 
 
 
Starostka předložila zastupitelům ke schválení tento pořad jednání: 
 
1. Dopravní situace v Buštěhradě 
2. Diskuse k bodu 1 
3. Organizační 
4. Usnesení  
5. Závěr 
 
Zastupitelé předložený pořad jednání jednomyslně schválili. 
 
 
Ad 1 
Paní starostka představila občanům pana mjr. V. Římsu a předala mu slovo. V úvodu svého 
vystoupení pan major seznámil obyvatele Buštěhradu se statistikou dopravních nehod 
na katastrálním území Buštěhrad a v okresu Kladno. Podal informace o pravomocích Policie 
ČR na úseku dopravy a o systému provádění kontrol na silnicích. Zabýval se také konkrétní 
situací v Buštěhradě zejména dodržováním pravidel silničního provozu podle dopravního 
značení ve městě a prováděním kontrol specielně v ulici Tyršova, kudy projíždějí přes zákaz 
nákladní auta jednak na skládku v obci Zájezd, jednak ji řidiči používají jako přístupovou 
zkratku na dálnici Praha – Chomutov. Pak vyzval občany k diskusi, kterou vyhlásila starostka.  
 
 
Ad 2 
První se ujal slova pan Stuj a hovořil o vážné dopravní situaci v ulici Tyršova. Zmínil počet  
projíždějících nákladních automobilů touto ulicí, nedodržování předepsané rychlosti v okolí 
základní školy. Paní Dütschová podala přesné informace o počtu nákladních aut, které 
projíždějí Tyršovou ulicí, upozornila na přetížené kamiony, které způsobují otřesy domů 
stojících v těsném sousedství silnice. Paní Thujová označila firmy, jejichž nákladní auta 
nerespektují zákaz vjezdu a přesto využívají Tyršovy ulice. Pan Herold se dotazoval, zda by 
nebylo možné provádět silniční kontroly Policií ČR častěji, než tomu bylo dosud. Další občan 
požádal o přemístění tabule se jménem Buštěhradu tak, aby do oblasti Tyršovy ulice byla 



zahrnuta i nová zástavba v lokalitě U kapličky. Pan Mikšovic navrhl výměnu značky „Dej 
přednost v jízdě“ značkou „Stůj, dej přednost v jízdě“ při výjezdu z ulice Kladenská do 
křižovatky u vodojemu, protože by se mohlo zabránit dalším dopravním nehodám v tomto 
úseku. Pan Kühnel doporučil projednat také parkování autobusů u pivovarského sklepa. I 
ostatní občané, byť spontánně, navrhovali další četná opatření ke zlepšení dopravní situace ve 
městě.  
Mjr. Římsa všechny dotazy postupně zodpovídal, vysvětloval, jaká opatření se mohou 
provést. Uvedl, že v současné době věnuje dopravní inspektorát situaci v Buštěhradě 
zvýšenou pozornost ve srovnání s jinými obcemi.  Vyslovil souhlas s umístěním retardérů  a 
se zvýrazněním zpomalovacích pruhů u školy. Přislíbil spolupráci se SÚS Kladno v této 
záležitosti, protože ulice Tyršova je ve správě SÚS Kladno. Vyjádřil také souhlas 
s přemístěním značky na označení hranice města v Tyršově ulici. Podpoří jednání města 
s STE Kladno o přivaření dopravní značky „Zákaz vjezdu nákladním automobilům“ na sloup 
elektrického vedení při vjezdu do Buštěhradu ve směru od Stehelčevsi. Pokud jde o výměnu 
značky na křižovatce u vodojemu, reagoval pan major tvrzením, že je tato výměna zbytečná, 
protože smysl obou značek je stejný, tj. dání přednosti v jízdě. Parkování ve městě doporučil 
pan major řešit obecní vyhláškou.  
Po této velmi vzrušené diskusi a vyčerpání dotazů z řad zastupitelů i občanů ukončila 
starostka tento bod pořadu jednání. Poděkovala panu majorovi za jeho účast na shromáždění 
občanů a vyjádřila přesvědčení, že toto setkání nebude jediné. Pan major přislíbil účast i na 
některém z dalších jednání MěZ podle svých časových možností.  
 
    
Ad 3 

1. Městský úřad obdržel od pana Veselého z ulice Sadová dopis, týkající se zřízení 
retardérů v této ulici z důvodů bezpečnosti často si hrajících dětí v okolí této 
komunikace. Vzhledem k typu komunikace MěZ tento požadavek zamítlo. 

 
2.  Mateřská škola žádá MěZ o povolení přerušení provozní doby v MŠ od 18. 7. 2005 

do 31. 8. 2005 z důvodu nízkého počtu dětí zapsaných v tomto období k docházce. 
MěZ rozhodlo získat stanoviska rodičů do příštího zasedání. 

 
3. Starostka předložila návrh firmy CZ EKOLOGIE Holding Kladno na zpracování 

plánu odpadového hospodářství. Cen od Kč 10,- do Kč 12,50 za 1 osobu + 19% DPH 
se zpracováním do 10 měsíců. MěZ tento návrh jednomyslně schválilo a pověřilo 
starostku dalším jednáním s firmou CZ EKOLOGIE Holding. 

 
4. Starostka informovala zastupitele o havarijním stavu schodiště pod „starou lékárnou“. 

Předložila návrh předběžného rozpočtu ve výši cca 40 tis. korun na práce, bez 
materiálu. Zastupitelé upřednostňují řádnou opravu na základě odborného posudku.   
Pověřili p. Kadlece jednáním s ing. Dvořákem, statikem, poté bude projednáno znovu 
na zastupitelstvu.  

 
 
Ve 20 hodin odešel J. Kasalický. 
 
 

5. JUDr. Salač předložil zastupitelům žádost Finančního úřadu pro Prahu 1 o 
přezkoumání odprodeje akcií Vodáren Kladno - Mělník. FÚ požaduje doložit doklady, 
týkající se prodeje. MěZ pověřilo dr. Salače vyřízením této záležitosti.  



6. JUDr. Salač předložil zastupitelům návrh smlouvy mezi městem Buštěhrad a panem 
Dědičem o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem 
je zproštění povinnosti platit stočné po celou dobu trvání věcného břemene – položení 
kanalizace na jeho pozemek. Zastupitelstvo požadavek p. Dědiče jednomyslně 
zamítlo s tím, že nikomu z občanů města Buštěhradu nebude poskytována žádná 
náhrada z důvodu dotčení pozemků budováním kanalizace ve městě.  

 
7. Paní Kellerová předložila zastupitelům návrh atrakce na Den dětí, který se uskuteční 

na dětském hřišti. Dětského dne se zúčastní hasiči, kteří dětem předvedou záchrannou 
akci vyprošťování osob z vraku hořícího auta. Jednomyslně schváleno. 

 
8. JUDr. Salač informoval o další fázi jednání se zástupci Státního statku Křivoklát 

v likvidaci o odprodeji pozemků, přes které by měla vést kanalizace a které jsou stále 
vedeny ve vlastnictví Státního statku Křivoklát v likvidaci. Na předchozím zasedání 
bylo schváleno odkoupení dotčených pozemků za 1,- Kč/1 m2. Státní statek souhlasí 
s prodejem městu Buštěhrad, ale pouze za odhadní cenu. MěZ odsouhlasilo koupi 
těchto pozemků za odhadní cenu, ale zároveň doporučilo jednat s projektanty 
kanalizace a hledat náhradní řešení v trase kanalizace. 

 
 
Ad 4 
Viz dále 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení 
z 2. zasedání MěZ v Buštěhradě dne 13. 4. 2005 

 
 
A. Městské zastupitelstvo schvaluje: 
 

1. Návrh firmy CZ EKOLOGIE Holding na zpracování plánu odpadového hospodářství 
za cenu od Kč 10,- do Kč 12,50 za 1 osobu + 19% DPH se zpracováním do 10 měsíců. 

2. Atrakce na dětském dnu, který se uskuteční na fotbalovém hřišti.  
3. Koupi pozemků, přes které povede kanalizační řád od Státního statku Křivoklát za 

odhadní cenu za předpokladu, že nebude nalezena jiná varianta řešení pro vedení 
kanalizace.  

 
 
B. MěZ zamítá: 
 

1. Umístění retardérů v ulici Sadová. 
2. Návrh smlouvy s panem Dědičem týkající se věcného břemene kvůli pozemkům 

v jeho vlastnictví, které mají být dotčeny kanalizací. 
 
 
C. Městské zastupitelstvo ukládá: 
 

1. Zajistit konkrétní návrh na opravu schodiště pod „starou lékárnou“ 
            Zodpovídá: p. Kadlec  

Termín: do příštího zasedání 
 

2. Předložit potřebné informace k odprodeji akcií Vodáren Kladno – Mělník. 
Zodpovídá: JUDr. Salač 

Termín: do příštího zasedání  
 
 
 

Ad 5 
Po vyčerpání pořadu jednání ukončila starostka zasedání ve 21.10 hod. 
 
 
 
Zapsala:  Libertinová 
 
Schválili:  J. Leflerová 

V. Nový 
 

Komise pro usnesení: 
 
 
 
Ověřovatelé:   
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