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Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Nelahozeves, 
které se konalo dne 24. 6. 2019 

v zasedací místnosti, Zagarolská 313, Nelahozeves 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájeno:   18:00             
Ukončeno: 20:18 
 
 
Zapsala: Alena Kučírková 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis vyhotoven dne: 25. 6. 2019 
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Zahájení zasedání v 18:00 hodin. 
 
Dámy a pánové, 
vítám Vás na dnešním zasedání Zastupitelstva obce Nelahozeves. Dnešní jednání bylo řádně svoláno 
a vyhlášeno a dle prezenční listiny (Příloha č. 1) je přítomno 9 členů zastupitelstva obce.  
 
Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.  
 
Konstatuji, že zápis z minulého zasedání byl vyhotoven, podepsán ověřovateli zápisu, nebyla proti 
němu vznesena připomínka a je uložen na obecním úřadě a zveřejněn na webových stránkách obce. 
 
Konstatuji, že pro účely zápisu pořizujeme ze zasedání zastupitelstva zvukovou nahrávku. Pokud je 
zde někdo, kdo pořizuje vlastní zvukovou nahrávku, prosím, aby se představil a sdělil přítomným pro 
jaké účely tak činí.   
 
Přihlásil se pan Miloš Mojžiš, který sdělil, že pořizuje zvukový záznam pro účely uveřejnění na portálu 
www.nela.cz.  
 
 
 
 
Navrhuji určit za zapisovatelku zasedání Zastupitelstva obce Nelahozeves paní Alenu Kučírkovou. 
 
Hlasování: 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 9 hlasy. 
 
Dále navrhuji, aby byli určeni tito zastupitelé jako ověřovatelé zápisu, zastupitelka Olga Riegertová a 
zastupitel Stanislav Kuchta. 
 
Hlasování: 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 9 hlasy. 
 
Usnesení č. 1/6/2019 Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Zapisovatelkou zápisu byla určena paní Alena Kučírková. 
Ověřovateli zápisu byli určeni zastupitelé Olga Riegertová a Stanislav Kuchta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zahájení zasedání zastupitelstva obce 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 

http://www.nela.cz/
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Program zasedání: 

1. Nájemní smlouva mezi obcí Nelahozeves a p. Jiřím Matějčkem a p. Evou Matějčkovou 
2. Nájemní smlouva mezi obcí Nelahozeves a p. Martinem Šebestou 
3. Schválení bezúplatného nabytí pozemků z vlastnictví státu do vlastnictví obce 
4. Projednání žádostí o prodej nemovitého majetku – pozemků ve vlastnictví obce Nelahozeves 
5. FCC – Dohoda o vypořádání a výplatě poplatku za ukládku odpadu 
6. VHS Projekty 
7. Strategický plán obce 
8. Mobilní rozhlas 
9. Diskuze 

 
Kdo je pro schválení programu v tomto znění?  
 
Hlasování: 
Pro: 9     
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 9 hlasy. 
 
Usnesení č. 2/6/2019 Program zasedání 

1. Nájemní smlouva mezi obcí Nelahozeves a p. Jiřím Matějčkem a p. Evou Matějčkovou 
2. Nájemní smlouva mezi obcí Nelahozeves a p. Martinem Šebestou 
3. Schválení bezúplatného nabytí pozemků z vlastnictví státu do vlastnictví obce 
4. Projednání žádostí o prodej nemovitého majetku – pozemků ve vlastnictví obce Nelahozeves 
5. FCC – Dohoda o vypořádání a výplatě poplatku za ukládku odpadu 
6. VHS Projekty 
7. Strategický plán obce 
8. Mobilní rozhlas 
9. Diskuze 

 
 
 

 
 
Nájemní smlouva mezi obcí Nelahozeves (pronajímatel) a p. Jiřím Matějčkem a p. Evou Matějčkovou 
(nájemce) na část pozemku parc. č. 85, v k. ú. Nelahozeves o výměře 270 m2. Matějčkovi tento 
pozemek dlouhodobě využívají jako zahradu u rodinného domu. Výše nájmu byla stanovena dohodou 
smluvních stran ve výši 10,- Kč/m2, tj. 2.700,- Kč ročně. 
 
Přílohy k tomuto bodu do zastupitelstva jsou: 
Příloha č. 2a - Nájemní smlouva 
Příloha č. 2b - Geometrický plán s mapou 
 
Pozemek se nachází mezi ulicemi Školní a V Loučkách, směrem ke hřbitovu. Rodina Matějčků území 
využívá a obec to bere na vědomí. Nájemní smlouva se bude uzavírat vždy na dobu určitou, nejdéle na 
jeden rok.   
 
Byla otevřena rozprava k tomuto bodu: 
 

Schválení programu 

 

 

 

 

 

1. Nájemní smlouva mezi obcí Nelahozeves a p. Jiřím Matějčkem a p. Evou Matějčkovou 
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J. Kukla se ptal na to, jak vznikl daný stav mezi obcí a Matějčkovými. 
J. Brynda mu odpověděl, že Matějčkovi využívají pozemek již mnoho let. Pozemek je oplocen a 
dokonce je zde vystavena garáž. Jedná se o veřejné prostranství a to se nedá dělit. 
 
Z. Schneider zdůraznil, že se nejedná o tiché vydržení. 
 
Hlasování: 
Pro: 9      
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 9 hlasy. 
 
Usnesení č. 3/6/2019 Nájemní smlouva mezi obcí Nelahozeves a p. Jiřím Matějčkem a p. Evou 
Matějčkovou 
Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu uzavřenou mezí obcí (pronajímatel) a p. Jiřím 
Matějčkem a p. Evou Matějčkovou (nájemce) na část parcely parc. č. 85 o výměře 270 m2, k. ú. 
Nelahozeves. Výše nájmu je 2.700,- Kč ročně.  
 
 
 

 
 
Nájemní smlouva mezi Obcí Nelahozeves (pronajímatel) a p. Martinem Šebestou (nájemce) na část 
pozemku parc. č. 228/2, v k. ú. Lešany u Nelahozevsi o výměře 260 m2. Pan Šebesta tento pozemek 
dlouhodobě využívá jako zahradu u svého pozemku. Výše nájmu byla stanovena dohodou smluvních 
stran ve výši 10,- Kč/m2, tj. 2.600,- Kč ročně. 
 
Přílohou č. 3 do zastupitelstva je Nájemní smlouva mezi Obcí Nelahozeves a panem Šebestou 
 
Pan starosta příchozím vysvětlil, že se jedná o parcelu, která se nachází pod horním Resortem. Pan 
Šebesta pozemek dlouhodobě využívá a také již několikrát žádal obec o jeho prodej. Nájemní smlouva 
je oboustranná s možností (oboustranné) výpovědní lhůty. 
 
Otevírám rozpravu k tomuto bodu 
 
Hlasování: 
Pro: 9      
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 9 hlasy. 
 
Usnesení č. 4/6/2019 Nájemní smlouva mezi obcí Nelahozeves a p. Martinem Šebestou 
Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu uzavřenou mezi obcí (pronajímatel) a p. Martinem 
Šebestou (nájemce) na část parcely parc. č. 228/2 o výměře 260 m2, k. ú. Nelahozeves. Výše nájmu je 
2.600,- Kč ročně. 
 
 
 

 
 
Bod se týká schválení bezúplatného nabytí pozemků z vlastnictví státu do vlastnictví obce. Týká se to 
pozemků parc. č. 67/5 v k. ú. Nelahozeves a parc. č. 145/2 v k. ú. Lešany u Nelahozevsi. 

2. Nájemní smlouva mezi obcí Nelahozeves a p. Martinem Šebestou 
 

 

 

3. Schválení bezúplatného nabytí pozemků z vlastnictví státu do vlastnictví obce 
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J. Brynda uvedl, o jaké pozemky se jedná: 
 Pozemek p. č. 67/5 v k. ú. Nelahozeves – jde o nevzhledný val po bývalém domu mezi 

kostelíkem a SŽDC. 
 Parcela č. 145/2 v k. ú. Lešany u Nelahozevsi je umístěna ve směru z ulice Kralupské do Lešan. 

 
Byla otevřena rozprava k tomuto bodu: 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 67/5 v k. ú. Nelahozeves a parc. č. 
145/2 v k. ú. Lešany u Nelahozevsi z vlastnictví státu do vlastnictví obce. 
 
Hlasování: 
Pro: 9      
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 9 hlasy. 
 
Usnesení č. 5/6/2019 Schválení bezúplatného nabytí pozemků z vlastnictví státu do vlastnictví obce 
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 67/5 v k. ú. Nelahozeves a parc. č. 
145/2 v k. ú. Lešany u Nelahozevsi z vlastnictví státu do vlastnictví obce. 
 
 
 

 
 
Pan starosta uvedl občany do problematiky: 
Jedná se o první řadu žádostí a jejich vypořádání. Dále proběhlo uvedení do jednotlivých situací a 
seznámení příchozích s jednotlivými žádostmi. 
 
Pan starosta sdělil, že pokud obec bude prodávat pozemek, bude se jednat o prodej ve smyslu 
narovnání.  
 
J. Brynda dále uvedl, že oblasti za Višňovkou obec prodat nechce, jelikož zde má své plány. V celém 
areálu bude v budoucnu klidová zóna. 
 
Občan se ptal na pronájem v oblasti Višňovky. Rád by likvidoval nálety, které nalétávají z okolního pole. 
Pan starosta mu odpověděl, že v takovém případě se lze dohodnout a že by pomoc v likvidování náletů 
ocenil. 
 
Žádost o prodej nemovitého majetku – pozemku ve vlastnictví obce. Předmětem žádosti je parcela 
p. č. 225/11 v k. ú. Podhořany o výměře 36 m2, která sousedí s pozemkem ve vlastnictví žadatele, 
p. č. 187/28 v k. ú. Nelahozeves o výměře 21 m2, která sousedí s pozemkem žadatele. 
 
Žádost o prodej nemovitého majetku – pozemku ve vlastnictví obce. Předmětem žádosti je p. č. 186/56 
v k. ú. Nelahozeves, který sousedí s pozemkem ve vlastnictví žadatele a bude využit jako přístupová 
cesta k pozemku, p. č. 186/82 v k. ú. Nelahozeves, který sousedí s pozemkem ve vlastnictví žadatele a 
bude využit jako přístupová cesta k pozemku, p. č. 186/84 v k. ú. Nelahozeves, který sousedí 
s pozemkem ve vlastnictví žadatele a bude využit jako přístupová cesta k pozemku a p. č. 177/20 v k.  ú. 
Lešany u Nelahozevsi, který leží mezi pozemky žadatele.  
 
Žádost o prodej nemovitého majetku – pozemku ve vlastnictví obce.  

4. Projednání žádostí o prodej nemovitého majetku – pozemků ve vlastnictví obce 
Nelahozeves 
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Předmětem žádosti je část pozemku 493 v k. ú. Lešany u Nelahozevsi, cca. 150 m2, který sousedí 
s pozemkem žadatele, část pozemku 121/3 v k. ú. Lešany u Nelahozevsi, cca. 250 m2. Jsou dva žadatelé 
o tento pozemek.  
Pozemek 180/5 v k. ú. Lešany u Nelahozevsi o výměře 522 m2. Na tento pozemek jsou tři žadatelé. 
Pozemek 180/1 v k. ú. Lešany u Nelahozevsi o výměře 474 m2. Žadatel vlastní sousední pozemek. 
Pozemek p. č. 27/5 v k. ú. Nelahozeves o výměře 244 m2. Žadatel vlastní sousední pozemek. Parcela 
p. č. 228/2 v k. ú. Lešany u Nelahozevsi o výměře 904 m2. Žadatel je z horního resortu. Část tohoto 
pozemku byla již záměrem obce pronajata jinému žadateli – vlastníku sousední nemovitosti, který ji 
dlouhodobě využívá.  
 
Návrh usnesení - Projednání žádostí o prodej nemovitého majetku – pozemků ve vlastnictví obce 
Nelahozeves 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat pozemek p. č. 225/11 v k. ú. Podhořany o výměře 36 m2, 
schvaluje záměr prodat pozemek p. č. 187/28 v k. ú. Nelahozeves o výměře 21 m2. Dále schvaluje 
prodat části pozemků 186/84, 186/56 a 186/82, všechny parcely v k. ú. Nelahozeves, tyto části 
pozemků potřebné k rozšíření komunikace Pod Strání budou odděleny geometrickým plánem. Dále 
schvaluje prodej části pozemku 177/20 v k. ú. Lešany u Nelahozevsi, který leží mezi pozemky žadatele. 
Bude oddělen geometrickým plánem.  
 
Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodat pozemek p. č. 228/2 v k. ú. Lešany u Nelahozevsi, 
p. č. 27/5 v k. ú. Nelahozeves, p. č. 180/5 a 180/1 v k. ú. Lešany u Nelahozevsi, část pozemku p. č. 121/3 
a část pozemku 493, oba v k. ú. Lešany u Nelahozevsi. 
 
Otevírám rozpravu k tomuto bodu: 
 
Hlasování: 
Pro: 9     
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 9 hlasy. 
 
Usnesení č. 6/6/2019 Projednání žádostí o prodej nemovitého majetku – pozemků ve vlastnictví 
obce Nelahozeves 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat pozemek p. č. 225/11 v k. ú. Podhořany o výměře 36 m2, 
schvaluje záměr prodat pozemek p. č. 187/28 v k. ú. Nelahozeves o výměře 21 m2. Dále schvaluje 
prodat části pozemků 186/84, 186/56 a 186/82, všechny parcely v k. ú. Nelahozeves, tyto části 
pozemků potřebné k rozšíření komunikace Pod Strání budou odděleny geometrickým plánem. Dále 
schvaluje prodej části pozemku 177/20 v k. ú. Lešany u Nelahozevsi, který leží mezi pozemky žadatele. 
Bude oddělen geometrickým plánem.  
 
Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodat pozemek p. č. 228/2 v k. ú. Lešany u Nelahozevsi, 
p. č. 27/5 v k. ú. Nelahozeves, p. č. 180/5 a 180/1 v k. ú. Lešany u Nelahozevsi, část pozemku p. č. 121/3 
a část pozemku 493, oba v k. ú. Lešany u Nelahozevsi. 
 
 
 

 
 
Přílohy k tomuto bodu: 
Příloha 4a – Dohoda o vypořádání a výplatě poplatku za ukládání odpadu 
Příloha 4b – Zápis z jednání mezi FCC Uhy, s. r. o., Obcí Uhy a Obcí Nelahozeves 
 

5. FCC – Dohoda o vypořádání a výplatě poplatku za ukládku odpadu 
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Byla otevřena rozprava k tomuto bodu: 
 
J. Brynda poreferoval o tom, že obec Nelahozeves respektuje rozhodnutí Krajského soudu o rozdělení 
částí poplatků za ukládku odpadu pro obec Nelahozeves. Obec v tuto chvíli bude získávat cca. 90% z 
částky. Uhy budou dostávat méně a obec Nelahozeves více.  
 
Pan starosta otevřel téma přístupové cesty na skládku a sdělil, že již požádal právní oddělení o 
prostudování, zda by obec neměla požádat o výplatu za opotřebení jejích cest, přes které obec Uhy 
vozila svoje odpady. Příjezdová komunikace je totiž v katastru obce Nelahozeves.  
 
T. Robek vysvětlil, že mu Stavební úřad sdělil, že od roku 1996 se nejedná o cestu jako součást skládky, 
ale jedná se o cestu jinou, která je v katastru obce Nelahozeves. 
 
Občan se ptal na to, do kdy se bude v Nelahozevsi skládkovat.  
J. Brynda mu odpověděl, že původně se mělo skládkovat do roku 2024. To již neplatí a doba se bude 
prodlužovat. Cílem EU je snížit ukládku odpadu na třetinu současného stavu a podpořit třídění odpadu.  
R. Modes poukázal na skutečnost, že v Mělníku občané jsou v opozici proti spalovně odpadu v 
Počaplech.   
R. Brynda uvedl, že styreny z Nelahozevsi bude likvidovat firma AVE v Kralupech nad Vltavou. 
 
Hlasování: 
Pro: 6      
Proti: 1 (Kukla)  
Zdržel se: 2 (Lidmaňský, Modes) 
Schváleno 6 hlasy. 
 
Usnesení č. 7/6/2019 FCC – Dohoda o vypořádání a výplatě poplatku za ukládku odpadu 
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje Dohodu o vypořádání a výplatě poplatku za ukládání 
odpadu. 
 
 
 

 
 
Příloha č. 5 – Plánované vodohospodářské stavby v obci Nelahozeves – přehled 

 
Pan starosta vysvětlil, proč po tak dlouhé době dochází k rekapitulaci projektů VHS. Obec má 
vydanou interní směrnici.  
J. Brynda požádal VHS o sumarizaci toho, kde se obec nachází v realizaci jednotlivých projektů a VHS 
pro obec zpracovalo výčet nejdůležitějších bodů. 
 
Výčet projektů: 

1. Splašková kanalizace Nádražní + přípojky v ulici Nádražní a Zagarolská 
2. Dešťová kanalizace - propoj mezi ulicemi V Loučkách a Kralupská 
3. Splašková kanalizace – ul. Zagarolská, Pod Strání, Podhořany 
4. Splašková kanalizace – Dvořákova stezka + přípojky + propoj kanalizace na ČS Lososnice + 

úpravy ČS 
5. Rekonstrukce a prodloužení dešťové kanalizace v ul. Školní 
6. Retenční nádrž Kralupská 

A to v celkové výši 1 775 300,- Kč. 
 

6. VHS - Projekty 
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J. Brynda sdělil příchozím, že pokud zastupitelstvo schválí tento jmenný seznam, společnosti VHS se 
předá výše uvedený komplex úkolů a VHS projekty zpracuje na klíč.  
 
Následně pan Ing. Jakoubek poreferoval k připravovaným vodohospodářským projektům: 
Jedná se o dlouhodobě připravované projekty. Od roku 2012 je z hlediska vodohospodářského záměr, 
aby v celé obci byla vytvořena splašková kanalizace. Čili aby byla obec odkanalizována.  
 
Obec vyjednala, že Nelahozeves bude připojena na centrální čistírnu odpadních vod v Kralupech nad 
Vltavou. 
Nynější zastupitelstvo vykoupilo místo stěžejního pozemku. Nyní se obec nachází ve stavu konce 
příprav. Investiční náklad na výše uvedené akce činí přes 60 milionů korun. VHS vypracovalo jednotlivé 
kroky, po kterých by obec Nelahozeves mohla postupovat. Jedná se o postupnou činnost na období 
cca: dvou let.  
Pan Jakoubek vysvětloval, že proces s Hydroprojekt byl pozastaven díky tomu, že nebylo možné dohnat 
vlastníky. Bylo jich mnoho.  
 
Pan Jakoubek dále uvedl, že honorář pracovníků VHS se bude vypočítávat z nejnižší nabídky 
výkonového řádu.  
 
Byla otevřena rozprava k tomuto bodu: 
 
J. Kukla upozornil na to, že ve výčtu chybí situace v ulici Na Vinici a také situace odvodnění Podhořan. 
Pan Jakoubek vysvětlil, že projekt odvodnění Podhořan nebyl projektem VHS. Studie byla zadána 
inženýru Vychodilovi.  
Pan Jakoubek dále uvedl, že ví o dalších vodohospodářských problémech v obci, ty ale nebyly z hlediska 
postupu a důležitosti do výčtu zařazeny.  
 
J. Brynda závěrem sdělil, že zastupitelé mají možnost splnit stavbu a všechny úkoly prostřednictvím 
jedné firmy. Z jeho pohledu by bylo dobré, aby to dokončila firma, která vše začala.  
 
J. Kukla vyzdvihl, že inženýři z VHS znají dobře situaci v Nelahozevsi. Mají zakázky z Ministerstva financí 
a pan Ing. Jakoubek je jeden z nejlepších znalců vodohospodářství. 
 
Hlasování: 
Pro: 8      
Proti: 0 
Zdržel se: 1 (Lidmaňský) 
Schváleno 8 hlasy. 
 
Usnesení č. 8/6/2019 VHS - Projekty 
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje na základě přílohy č. 5 plánované vodohospodářské 
stavby v obci Nelahozeves, a to: 

1. Splašková kanalizace Nádražní + přípojky v ulici Nádražní a Zagarolská 
2. Dešťová kanalizace - propoj mezi ulicemi V Loučkách a Kralupská 
3. Splašková kanalizace – ul. Zagarolská, Pod Strání, Podhořany 
4. Splašková kanalizace – Dvořákova stezka + přípojky + propoj kanalizace na ČS Lososnice + 

úpravy ČS 
5. Rekonstrukce a prodloužení dešťové kanalizace v ul. Školní 
6. Retenční nádrž Kralupská 

A to v celkové výši 1 775 300,- Kč. 
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Strategický plán obce je Přílohou č. 6 do zastupitelstva. 
 
J. Brynda sdělil zastupitelům, že do Strategického plánu byla doplněna Projektová karta č. 34 – 
Revitalizace polních cest. Nový Strategický plán obce bude zveřejněn na webových stránkách obce. 
 
Strategický plán je jistým výhledem pro obec jak z krátkodobého, tak z dlouhodobého hlediska. Měl by 
být aktualizován každý rok a tak se bude také činit. 
Strategický plán obce Nelahozeves by měl reflektovat i demografický vývoj v obci. Což je velmi užitečné 
vzhledem k nárůstu občánků a jejich možný nástup do místní školy a školky. 
 
Byla otevřena rozpravu k tomuto bodu: 
 
J. Ryšavý upozornil na skutečnost, že ve strategickém plánu je zahrnuto 34 úkolů, za které odpovídá 
starosta. Měla by zde být konkretizace úkolů i ve směru komisí zřízených obcí.  
 
Hlasování: 
Pro: 8      
Proti: 0   
Zdržel se: 1 (Kukla) 
Schváleno 8 hlasy. 
 
Usnesení č. 9/6/2019 Strategický plán obce 
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje aktualizaci Strategického plánu obce Nelahozeves 2019. 
 
 
 

 
 
 
Shrnutí ze zastupitelstva, které se konalo dne 29. 4. 2019 - Vysvětlení systému Mobilní rozhlas: 
Pokud bude mít občan zájem o zasílání informací o tom, co se děje v obci, musí se přihlásit do systému 
s názvem Mobilní rozhlas. Do tohoto systému musí občan zadat své osobní údaje. (Pokud občan 
nebude mít zájem o zasílání zpráv, nebude toto vyplňovat.) Sám občan se do registru přihlásí a bude 
získávat od obce informace. 
 

- Firma Neogenia s. r. o., která nabízí aplikaci Mobilní rozhlas, existuje na trhu již 6 let.  
- Registrovat se bude možné přes mobilní aplikaci, a nebo přes registrační formulář, který bude 

připraven na obci.  
- Do programu se zadají údaje, které jsou bezpodmínečně nutné.  
- Občana registrace nic nestojí. Vše platí obec.  
- Informace chodí například do mobilního telefonu.  
- Je to pro účel, aby obec informovala o havarijních stavech. Dále občan může zaškrtnout, že 

chce dostávat jiné informace = dají se volit další služby. 
- Jedná se o nejrozšířenější aplikaci v České republice. 
- Informace půjde i do jednoduchých telefonů formou SMS zprávy.  

 
Byla otevřena rozprava k tomuto bodu: 
J. Kukla upozornil na projekt – výstražný a varovný systém v obci.  

7. Strategický plán obce 
 

 

 

8. Mobilní rozhlas 
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J. Brynda vysvětlil, že bylo zažádáno o klasický rozhlas. Obec je ve stavu, kdy dojde k otevírání obálek 
a výběr zhotovitele. Nejsme schopni říci, kdy bude klasický rozhlas zapojen. Starý systém SMS - 
infokanál již vyhořel. V současné době již není funkční. 
J. Brynda uvedl, že v případě Mobilního rozhlasu se jedná se o stejného tvůrce, který vytvořil aplikaci 
Zmapuj-To. Mobilní rozhlas by byl doplňkovou službou pro občany.  
J. Kazík sdělil, že v případě, že občan již nebude chtít dostávat informace, může se z aplikace Mobilní 
rozhlas odhlásit.  
 
O. Riegertová vyslovila prosbu, že by se ráda podívala na to, zda existuje na trhu ještě jiná služba, která 
by poskytla občanům to samé. Ocenila by více nabídek a srovnala jejich cenové hladiny.  
 
J. Kazík sdělil, že další konkurenční společností, která službu nabízí, je Mobisys. Veltrusy měly Mobisys 
a přešly na Mobilní rozhlas, který je více funkční.  
 

- Roční licence programu Mobilní rozhlas je 20 tis. Kč. 
 
Občané se ptali na to, do kdo bude do systému zadávat informace. Pan starosta vysvětlil, že to bude 
buď pracovník obecního úřadu a nebo garant té firmy. 
 
S. Lidmaňský vyzýval ke zrušení systému, který již nefunguje.  
 
J. Kazík sdělil příchozím, že město Kralupy nad Vltavou má výstražný a varovný systém, který ovládá 
Městská policie. 
 
Přílohy na zastupitelstvo 24. 6. 2019: 
Příloha č. 7a – Porovnání služeb, které poskytuje Varovný informační systém (VIS) a Mobilní Rozhlas 
Příloha č. 7b – Smlouva o poskytování komunikační platformy Mobilní Rozhlas 

 
Pan J. Kazík na zasedání zastupitelstva provedl srovnání klasického systému VIS a Mobilního 
rozhlasu. 
U klasického systému VIS budou klasické ampliony namontovány na sloupy osvětlení, systém funguje 
bezdrátově.  
J. Kazík s panem místostarostou Z. Schneiderem se zúčastnili zkušebního vzorku amplionu. Zpráva, 
která ze zkoušky vzejde, bude podkladem pro realizaci. Na zahájení prací se bude čekat do jara. V obci 
Nelahozeves bude nainstalováno 65 rozhlasových jednotek. Služba VIS je připojena na Český 
hydrometerologický ústav. Do systému je možný přístup zaměstnanců obce, kteří mohou hlásit zprávu 
i klasickým mikrofonem. 
 
Mobilní rozhlas je obdobou SMS INFO kanálu a slouží pro poskytování informací mezi samosprávou a 
občanem. Je zde možná i zpětná vazba od občanů. Aplikace je kompatibilní s aplikací Zmapuj to.  
Mobilní rozhlas je doplňkem k Varovnému informačnímu systému (VIS).  
 
Systém VIS umí vytvořit i SMS zprávu, jedná se však o krizové a varovné situace.  
Smlouva s Mobilním rozhlasem by měla být uzavřena na jeden rok do té doby, než bude v obci fungovat 
systém VIS a poté bude rozhodnuto co s Mobilním rozhlasem. 
 
Byla otevřena rozprava k tomuto bodu: 
 
Z. Schneider podal zprávu o tom, že se informoval o tom, kolik bude stát výměna zdroje amplionů a 
poreferoval příchozím, že cena výměny zdroje stojí 8 tis. Kč za všechny ampliony.  
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O. Riegertová se ptala na to, zda budou potřeba k amplionům zesilovače. Na svou otázku získala 
odpověď, že nebudou.  
 
Systém VIS bude mít pokrytí pouze v obci. 
Systém Mobilní rozhlas umožňuje to, že i když nebude občan doma, dozví se formou sms, co se děje v 
obci. Mobilní rozhlas je možné využít pro všechny typy telefonů.  
 
O. Riegertová upozornila na to, že by bylo dobré sestavit dotazníky a formuláře pro občany s dotazem, 
které informace by si přáli na svá mobilní zařízení získat. Vše musí být řešeno v rámci GDPR. 
 
Hlasování: 
Pro: 8      
Proti: 0  
Zdržel se: 1 (Kukla) 
Schváleno 8 hlasy. 
 
Usnesení č. 10/6/2019 Mobilní rozhas 
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje záměr na Mobilní rozhlas. 
 
 
 
 
V rámci diskuze zazněla tato témata: 
 
S. Kuchta upozornil na to, že se v obci pohybují kamiony, které hledají skládku v areálu PTZ. 
J. Brynda odpověděl, že areál PTZ má nového majitele. Obec chtěla tento areál také odkoupit. Čekalo 
se na vyjádření protistrany. Bylo nám oznámeno, že jsme byli přeplaceni o 20 milionů korun. V objektu 
PTZ se ukládá nějaký materiál. 
 
Občan se ptal na to, zda by v podchodu mohlo být opraveno a nebo vyměněno zábradlí. 
J. Brynda mu odpověděl, že oslovil kováře, který by mu sdělil částku, kolik by stála oprava a nebo 
výměna nového zábradlí. Dále sdělil, že zjistil, že zábradlí není ani Českých drah ani SŽDC.  
 
Občan dále upozornil na to, že v Nádražní ulici chybí nainstalované červené silniční směrové sloupky, 
zřejmě byly ukradeny.  
 
V Nové Ulici se kdosi připojoval na kanalizaci. Občan se ptal na to, proč to ještě není upravené.  
J. Brynda mu odpověděl, že to musí dokončit firma pověřená Novou Vsí, nikoliv Nelahozevsí. Již požádal 
pana Počíka, aby firmě pomohl. Pokusí se zjednat nápravu.  
 
Občané se ptali na to, v jakém stavu je chodník v Lešanech u hlavní ulice V Úvoze: 
Z. Schneider odpověděl, že se chodník připravuje. Strana, po které se chodí nyní, je soukromých 
majitelů. Chodník bude po levé straně. 
 
J. Kukla upozornil na to, že pan projektant Vychodil dostal zadání od Anglického Resortu č. 1, aby udělal 
projekt směrem ke křížku. Musí se vyřešit i odvodnění. Pan Vychodil a Ing. Jakoubek měli udělat celou 
tuto studii a dostat od Kraje dotaci z fondu kraje.  
 
J. Brynda se ptal na to, kdy byla zakázka panu Vychodilovi zadána.  
J. Kukla mu odpověděl, že to bylo v roce 2016.  
Z. Schneider se ptal, zda bylo panu Vychodilovu zaplaceno.  
J. Kukla odpověděl, že studie byla zadána, ale nebyla dokončena. 

9. Diskuze 
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Občané se ptali na využití nádražního domku: 
J. Brynda odpověděl, že obec postoupila do druhého kola výběrového řízení se SŽDC. Rád by zde zřídil 
veřejné WC a infocentrum včetně občerstvení. Byl by zde k dispozici i internet.  
 
Nádraží – v současné chvíli jsou zde tři nájemní byty: 
Z. Schneider poreferoval o tom, že je obec Nelahozeves přihlášena do výběrového řízení. Na nádraží 
jsou k pronájmu byty. SŽDC má zájem o obec jako o partnera. SŽDC pronajímá jenom jednu místnost 
dole. Obec by ráda tyto prostory vlastnila.  
 
ZŠ navýšení kapacity i pro druhý stupeň: 
J. Brynda uvedl, že obec má nyní budovu ve Školní č. p. 19. Byla provedena objednávka na studii 
proveditelnosti. Paní ředitelka ZŠ se navýšení nebrání.  
 
Úsekové měření: 
Měření rychlosti může obsluhovat městská policie v Kralupech nad Vltavou a zároveň nemá kapacitu 
na oddělení přestupků. Obec je v jednání s policií v Kralupech nad Vltavou.  
Úsekové měření není levné. Jednalo by se o částku čtvrt milionu korun.  
 
Pokud bude mít Nelahozeves policii, vyplatí se jí mít rychlostní radary. Jinak by výdělek šel do Kralup 
nad Vltavou, protože poplatky smí vybírat pouze státní, a nebo městská policie. Přístroje se musí dávat 
na přezkoušení. To obnáší další finanční prostředky. Vede to k zamyšlení, zda nemít obecní policii.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zasedání ukončeno v 20:18 hodin. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Ing. Olga Riegertová        Stanislav Kuchta 
        ověřovatel                                     ověřovatel 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
            Jakub Brynda         
                                                                              starosta obce 


