
Stránka 1 z 11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Nelahozeves, 
které se konalo dne 29. 06. 2020 

v Kulturním domě, Dvořákova stezka 23, Nelahozeves 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájeno:   18:00             
Ukončeno: 20:20 
 
 
Zapsala: Alena Kučírková 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis vyhotoven dne: 30. 06. 2020 
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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 úřadu 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 zastupitel Tomáš Robek a 
zastupitel Zdeněk Schneider. 
 
Hlasování: 
Pro: 9 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 9 hlasy. 
 
Usnesení č. 1/6/2020 Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Zapisovatelkou zápisu byla určena paní Alena Kučírková. Ověřovateli zápisu byli určeni zastupitelé 
Tomáš Robek a Zdeněk Schneider. 
 
 
 
 
 
 
 

Zahájení zasedání zastupitelstva obce 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 

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

1. Schválení Závěrečného účtu obce Nelahozeves za rok 2019 
2. Rozpočtové opatření č. 3/2020 
3. Žádost o převedení finančních prostředků z neuskutečněného zájezdu do Anglie do fondu 

odměn ZŠ Nelahozeves 
4. Darovací smlouva o zřízení služebnosti užívacího práva mezi obcí Nelahozeves a 

Římskokatolickou farností Kralupy nad Vltavou 
5. Návrh na schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 588/2020 z 2. 3. 2020 
6. Diskuze 

 
Doplněné body: 

 
1. Návrh na schválení poskytnutí daru obci Šumvald na Olomoucku na odstranění následků 

bleskové povodně 2020 
 
Občané z okolí Dvořákovy stezky požádali o přidání bodu do zasedání zastupitelstva: 
 

2. Projednání dopadu připravované stavby rekonstrukce nalahozeveských tunelů na obec 
Nelahozeves 

 
Hlasovalo se o každém z doplněných bodů zvlášť: 
 

1. Návrh na schválení poskytnutí daru obci Šumvald na Olomoucku na odstranění následků 
bleskové povodně 2020 

 
Hlasování: 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 9 hlasy. 
 
Usnesení 2/6/2020 Přidání bodu Návrh na schválení poskytnutí daru obci Šumvald na Olomoucku na 
odstranění následků bleskové povodně 2020 
Zastupitelstvo obce schvaluje přidání bodu Návrh na schválení poskytnutí daru obci Šumvald na 
Olomoucku na odstranění následků bleskové povodně 2020 do programu zastupitelstva. 
 

2. Projednání dopadu připravované stavby rekonstrukce nalahozeveských tunelů na obec 
Nelahozeves 

 
Hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdržel se: 2 (P. Richtrmoc, Z. Schneider) 
Schváleno 7 hlasy. 
 
Usnesení 3/6/2020 Přidání bodu Projednání dopadu připravované stavby rekonstrukce 
nalahozeveských tunelů na obec Nelahozeves 
Zastupitelstvo obce schvaluje přidání bodu Projednání dopadu připravované stavby rekonstrukce 
nalahozeveských tunelů na obec Nelahozeves do programu zastupitelstva. 

Schválení programu 

 

 

 

 

 



Stránka 4 z 11 

 

Následně se hlasovalo o programu zasedání jako celku: 
 
Hlasování: 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 9 hlasy. 
 
Usnesení č. 4/6/2020 Program zasedání 

1. Schválení Závěrečného účtu obce Nelahozeves za rok 2019 
2. Rozpočtové opatření č. 3/2020 
3. Žádost o převedení finančních prostředků z neuskutečněného zájezdu do Anglie do fondu 

odměn ZŠ Nelahozeves 
4. Darovací smlouva o zřízení služebnosti užívacího práva mezi obcí Nelahozeves a 

Římskokatolickou farností Kralupy nad Vltavou 
5. Návrh na schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 588/2020 z 2. 3. 2020 
6. Návrh na schválení poskytnutí daru obci Šumvald na Olomoucku na odstranění následků 

bleskové povodně 2020 
7. Projednání dopadu připravované stavby rekonstrukce nalahozeveských tunelů na obec 

Nelahozeves 
8. Diskuze 

 
 
 
 

 
Závěrečný účet obce Nelahozeves byl řádně vyvěšen na úřední desku dne 08. 06. 2020. 
 
Přílohy k bodu: 
Příloha č. 2 – Závěrečný účet obce Nelahozeves za rok 2019 
Příloha č. 2a – Tabulka o plnění příjmů a výdajů 
Příloha č. 2b – Meziroční srovnávací tabulky aktiv a pasiv 
Příloha č. 2c – Finanční výkaz (FIN 2 – 12) 
Příloha č. 2d – Příloha – rok 2019 
Příloha č. 2e – Rozvaha – rok 2019 
Příloha č. 2f – Výkaz – rok 2019 
Příloha č. 2g – Vyúčtování dotací 
Příloha č. 2h – Výkazy ZŠ 
Příloha č. 2ch – Výkazy MŠ 
Příloha č. 2i – Dílčí zpráva 
Příloha č. 2j – Závěrečná zpráva 
Příloha č. 2k – Náprava zjištěných nedostatků 
Příloha č. 2l – Schválená účetní závěrka obce Nelahozeves 
Příloha č. 2m – Schválená závěrka MŠ 
Příloha č. 2n – Schválená závěrka ZŠ  
 
Byla otevřena rozprava k tomuto bodu: 
 
Ekonomický poradce pan Ing. Jaďuď zhodnotil Závěrečný účet obce za rok 2019:  
Rok 2019 byl náročný. Pokud jde o hospodaření obce, podařil se dobrý kousek. Obec dodržela náklady, 
které vyšly 58 milionů a příjmy (obec hospodařila se ziskem 250 mil. Kč). Provozní výdaje úřadu příliš 

1. Schválení Závěrečného účtu obce Nelahozeves za rok 2019 
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nenarostly, jsou přiměřené. Zadařil se takový hospodářský výsledek, jaký se zadařil. Ekonom zhodnotil 
sumárně celý rok jako takový.  
 

Pokud jde o příspěvkové organizace obce, tak i knihovna vykázala zisk. Jediný, kdo nevykázal zisk byli 
hasiči. Opravovala se Tatra. MŠ i ZŠ hospodařily se ziskem. Vše je v pořádku, tím nechci říci, že nemáme 
co zlepšovat.  
Obec do budoucna čekají investice kolem 102 mil. Kč bez DPH. Jedná se zejména o výstavbu kanalizace.  
 
Zastupitel Ing. Stanislav Lidmaňský rozporoval naplánovaný rozpočet a skutečnost.  
Ing. Jaďuď sdělil, že jsou rozpočtové prostředky, které se dají predikovat a jsou takové prostředky, 
které se predikovat nedají.  
Zastupitel Ing. S. Lidmaňský se ptal na to, z jakého důvodu se vůbec dělají rozpočtová opatření. 
Ing. Jaďuď informoval o novém softwaru, který umožní lepší kontrolu nad položkami a paragrafy v 
rozpočtu.  
Peníze ze skládky jsou peníze, které obec používá k obecně prospěšným investicím. I kdyby obec 
neměla peníze ze skládky, hospodařila by s vyrovnaným hospodářským výsledkem. 
 
Hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdržel se: 3 (Bc. R. Modes, Mgr. J. Kukla, Ing. S. Lidmaňský) 
Schváleno 6 hlasy. 
 
Usnesení č. 5/6/2020 Schválení Závěrečného účtu obce Nelahozeves za rok 2019 
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje Závěrečný účet obce Nelahozeves za rok 2019. 
 
 
 

 
 
Je předloženo Rozpočtové opatření č. 3/2020. 
 
Důvodová zpráva: 
1.) Navýšení nákladů za MHD, svoz dětí při pandemii. 

2.) Navýšení prostředků na stavbu kanalizace v ul. Nádražní, dle  

    smlouvy se Stavebnictvím Řehoř. 

3.) Výstavba zavlažovacího systému - hřiště PTZ (dar). 

4.) Restauratérské práce na hřbitově - pomníky. 

5.) Navýšení prostředků na nákup pozemků, zaměření apod. pro územní  

    rozvoj obce a nákup pozemku od p. Beera. 

6.) Navýšení prostředků na akci budova Školní 19 - projekt, p. Hánl. 

7.) Navýšení prostředků na nákup kontejnerů na uskladnění PPZ. 

8.) Navýšení prostředků na projekt Sběrný dvůr u nás v obci –  

    projekt. 

9.) Snížení prostředků na akci 111 (likvidace skládky), dle smlouvy  

    s MARASTAV bude akce stát 2 512 000,- Kč s DPH. 

10.) Navýšení prostředků na nákup mobilní protipovodňového hrazení. 

11.) Navýšení prostředků na nákup návěsu za traktor. 

12.) Na vyrovnání rozpočtu využijeme ušetřené prostředky z minulých  

     let. 

 
 
 

2. Rozpočtové opatření č. 3/2020 
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Přílohy k bodu: 
Příloha č. 3 - Rozpočtové opatření č. 3/2020 
 
Byla otevřena rozprava k tomuto bodu: 
 
Ing. O. Riegertová se ptala na důvod navýšení prostředků na MHD. 
Z. Schneider jí vysvětlil, že v období koronaviru (v průběhu měsíců květen a červen) jezdil v obci 
autobus čistě pro děti z Nelahozevsi, z Lešan a z Podhořan. 
J. Brynda shrnul, že obslužnost byla přes 15 dětí denně. Pro vedení obce je to zrcadlo, jaká by byla 
nákladovost na vlastní dopravu v obci. 
 
Hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0  
Zdržel se: 3 (Bc. R. Modes, Mgr. J. Kukla, Ing. S. Lidmaňský) 
Schváleno 6 hlasy. 
 
Usnesení č. 6/6/2020 Rozpočtové opatření č. 3/2020 
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2020. 
 
 

 
 
Přílohy k bodu: 
Příloha č. 4 - Žádost ZŠ Nelahozeves o převedení finančních prostředků z neuskutečněného zájezdu do 
Anglie 

 
Pan starosta uvedl do problematiky. Díky pandemii nebylo možné v roce 2020 pořádat zájezd pro děti 
do Anglie. Paní ředitelka školy žádá o převedení finančních prostředků ze získané dotace na zájezd 
Anglie 2020 do fondu odměn pro zaměstnance základní školy. 
 
Bc. R. Modes by prostředky přesunul na jiný projekt pro děti. 
Z. Schneider uvedl, že po konzultaci s paní ředitelkou by se jednalo o odměnu pro nepedagogický 
personál, který maloval, dezinfikoval školu a zabezpečoval řádně hygienické potřeby. Jedná se o částku 
cca. 120 tis. Kč. 
Ing. S. Lidmaňský shrnul dle pracovněprávního vztahu, že všichni lidé, kteří chodili během pandemie 
do práce, byť tam dělali něco jiného, dostali běžnou mzdu. Peníze na zájezd do Anglie 2020 jsou pro 
děti. 
 
Ing. Jaďuď upozornil na vyšší náročnost manuálních prací, které by za normálních okolností 
nevyplynuly.  
 
P. Richtrmoc by uvítal seznam odměn včetně spočítaných hodiny navíc. Takovýmto způsobem by 
odměny nedělal.  
 
Byla otevřena rozprava k tomuto bodu: 
 
Hlasování: 
Pro: 4 (S. Kuchta, Z. Schneider, J. Brynda, T. Robek) 
Proti: 1 (Ing. S. Lidmaňský) 
Zdržel se: 4 (P. Richtrmoc, Mgr. J. Kukla, Bc. R. Modes, Ing. O. Riegertová) 
Návrh nebyl přijat. 

3. Žádost ZŠ Nelahozeves o převedení finančních prostředků z neuskutečněného zájezdu do 
Anglie do fondu odměn ZŠ Nelahozeves 
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Žádost ZŠ Nelahozeves o převedení finančních prostředků z neuskutečněného zájezdu do Anglie do 
fondu odměn ZŠ Nelahozeves 
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje převedení finanční dotace z neuskutečněného zájezdu do 
Anglie 2020 do fondu odměn zaměstnanců ZŠ Nelahozeves. 
Zároveň starosta obce požádá ředitelku základní školy, aby předala zastupitelům obce Nelahozeves 
rozpočet a kalkulaci, kam finanční prostředky půjdou. 
 
 
 

 
 
 
Přílohy k bodu: 
Příloha č. 5 - Darovací smlouva o zřízení služebnosti užívacího práva mezi Obcí Nelahozeves a 
Římskokatolickou farností Kralupy nad Vltavou 
 
Byla otevřena rozprava k tomuto bodu: 
 
R. Modes se ptal na to, zda na základě darovací smlouvy dostane obec od církve místní hřbitov.  
Na svou otázku získal odpověď, že ano. Církev si dále vyhradila právo, že nebude platit poplatky za dva 
hroby, kde jsou pochováni faráři, kteří působili kdysi ve farnosti. 
Z. Schneider dále uvedl, že výhodnou získání hřbitova je také navíc možnost čerpání z dotačních titulů. 
Nehledě na to, že na hřbitově leží občané obce.  
Ing. S. Lidmaňský se ptal na to, zda poplatky z pronájmu hrobových míst poplynou stále do obce. 
J. Brynda mu odpověděl, že ano. 
 
Celý hřbitov kromě dvou míst kněží – viz. nahrávka. 
 
Hlasování: 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdržel se: 2 (Mgr. J. Kukla, Ing. S. Lidmaňský) 
Schváleno 7 hlasy. 
 
Usnesení č. 7/6/2020 Darovací smlouva o zřízení služebnosti užívacího práva mezi Obcí Nelahozeves 
a Římskokatolickou farností Kralupy nad Vltavou 
Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu o zřízení služebnosti užívacího práva mezi Obcí 
Nelahozeves a Římskokatolickou farností Kralupy nad Vltavou, která je přílohou č. 5 do zastupitelstva. 
 
 
 

 
Vedení obce předkládá návrh na schválení Dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo uzavřenou 2.3.2020 se 
společností Stavitelství Řehoř, s.r.o., IČ: 25075543, pro provedení stavby vedenou pod názvem: 
„SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – UL. ZAGAROLSKÁ, POD STRÁNÍ, MÍSTNÍ ČÁST PODHOŘANY“ - sjednaná 
cena na základě Jednacího řízení bez uveřejnění činí 8 928 341,60 Kč bez DPH.  
 
Přílohy k tomuto bodu: 
Příloha č. 6 - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. zhotovitele 588/2020 z 2.3.2020 
Příloha č. 6a - Důvodová zpráva 
 
 

4. Darovací smlouva o zřízení služebnosti užívacího práva mezi Obcí Nelahozeves a 
Římskokatolickou farností Kralupy nad Vltavou 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

5. Návrh na schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 588/2020 z 2. 3. 2020 
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Byla otevřena rozprava k tomuto bodu: 
 
K problematice pohovořil vodohospodář Ing. Jakoubek ze společnosti VHS, který je zároveň autorským 
dozorem výstavby splaškové kanalizace v obci: 
Obec vysoutěžila celkovou zakázku za cca. 31 mil. Kč, která se týká odkanalizování ulice Zagarolská, Pod 
Strání a místní části Podhořany a stanovila si podmínku mít 30% vícepráci. Obec deklaruje, že 
odkanalizuje pokud možno všechny místní části Nelahozevsi. Protože v době soutěže, nebylo 
vyprojektované kanalizační povodí ulice Nádražní, bylo velmi lukrativní zadat veřejnou zakázku firmě 
Stavitelství Řehoř. 
 

Nabídka byla lukrativní. VHS psalo posudek na to, zda 31 a půl milionu není nepřiměřeně nízkou 
nabídkovou cenou. Bylo to dobře vysoutěženo. Obec vyřešila vše, co se týká majetkových brzd. Došlo 
k přecenění, ul. Nádražní stála obdobně jako ul. Zagarolská. 
 

(Kontrolní rozpočet je 11,5 milionů Kč, nyní je tam 7 milionů Kč.)  
 

Druhá část navýšení spočívá v tom, že přibylo velké množství vlastníků, kteří by se nyní chtěli připojit. 
Jedná se o nové vlastníky, a nebo naopak staré vlastníky nemovitostí, kteří si uvědomili, že by zůstali 
nepřipojeni. Co se týče výstavby kanalizace v obci, jedná se o klíčovou věc pro dodržení hygieny v obci. 
Tedy druhou část schvalované částky tvoří přípojky, které jsou nyní stavebně povoleny. Je třeba 
konstatovat, že v technickém stavu bude více přípojek, které nejsou projektovány. Určitě tam bude 
vícepráce, použilo se více asfaltu. (Je na pořadu předložit na dalším zastupitelstvu změnový list č. 1, 
Dodatek č. 2.) 
Následně, po dokončení přípojek ke kanalizaci se chystá chodník v ulici Zagarolské a silnice v ulici Pod 
Strání. Zadání je, aby bylo co nejvíce míst odkanalizováno. 
 

Obec si v rámci výběrového řízení stanovila podmínku obce, že na základě rozhodnutí zastupitelstva 
může zadat zakázku stejnému zhotoviteli s podmínkou 30% víceprací. Není jiná šance než pokračovat 
v rámci výběrového řízení bez uveřejnění. Společnost VHS to nacenila a jedná se o částku 7 mil a 33 
tis. Kč.  
 

Občanka se ptala na to, zda je nějaká představa o tom, kdy by mohla být odkanalizována Dvořákova 
stezka. Ing. Jakoubek jí sdělil, že se zde řeší zejména problémy majetkoprávní.   
 
Hlasování: 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 9 hlasy. 
 
Usnesení č. 8/6/2020 Návrh na schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 588/2020 
z 2. 3. 2020 
Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 
588/2020 z 2.3.2020. 
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Vedení obce předkládá návrh na schválení Darovací smlouvy pro poskytnutí finančního daru obci 
Šumvald na Olomoucku, na odstranění následků bleskové povodně, kterou byla postižena zejména část 
obce Břevenec v noci ze 7.6. na 8.6. 2020.  
V rámci solidarity obcí České republiky navrhuji zastupitelstvu obce vyslovit souhlas s poskytnutím 
daru obci Šumvald ve výši 500 tis. Kč. 
 
Přílohy k bodu: 
Příloha č. 7 – Darovací smlouva 
Příloha č. 7a – Důvodová zpráva 
 
Byla otevřena rozprava k tomuto bodu: 
 
Z. Schneider sdělil příchozím, že se jedná se o solidaritu. V obci Šumvald vznikla více než půlmiliardová 
škoda na majetku, i škoda na životech. Jde o to udělat správnou věc.  
 

Ing. S. Lidmaňský reagoval tak, že měl podobný nápad darovat nějaký finanční obnos pozůstalým po 
zabité čerpadlářce, a že jeho návrh nebyl přijat. 
 

Bc. R. Modes sdělil, že si váží toho, že by mohla obec finančně přispět. Nerozumí souvislosti, proč by 
měla obec přispět právě obci Šumvald.  
Z. Schneider uvedl, že se jedná o obec, která byla nejvíce medializována a nejvíce postižena povodní 
2020. 
 

Z. Schneider vyslovil požadavek, pokud zastupitelé s navrženou částkou nesouhlasí, aby navrhli jinou 
částku.  
Mgr. J. Kukla by navrhoval věnovat 100,- Kč za každého jednoho obyvatele v obci.  
P. Richtrmoc by souhlasil s částkou 200 tis. Kč až 250 tis. Kc. 
Bc. R. Modes navrhl symbolickou částku 100 tis. Kč.  
J. Brynda je pro variantu odsouhlasit navrhovanou částku 500 tis. Kč 

 

Ing. J. Ryšavý přítomným sdělil, že takovou iniciativu podporuje. Obec by se měla podívat na to, kdo 
nám při záplavách v roce 2002 pomáhal. Je to správné a vzájemná solidarita by měla být.  
 

Ing. Jaďuď uvedl, že manžel paní, která utonula, pořádá sbírku. 
 

Jelikož mezi návrhy zastupitelů nevznikla shoda, pan starosta navrhl následující usnesení: 
Zastupitelstvo obce Nelahozeves přesouvá bod uzavření smlouvy na poskytnutí daru obci Šumvald na 
zmírnění následků bleskové povodně 2020 ve dnech 7. 6. na 8. 6. 2020 na další zastupitelstvo obce. 
 
Hlasování: 
Pro: 6 (S. Kuchta, Z. Schneider, J. Brynda, Ing. O. Riegertová, P. Richtrmoc, T. Robek) 
Proti: 0 
Zdržel se: 3 (Mgr. J. Kukla, Ing. S. Lidmaňský, Bc. R. Modes) 
Schváleno 6 hlasy. 
 
Usnesení č. 9/6/2020 Návrh na schválení poskytnutí daru obci Šumvald na Olomoucku na odstranění 
následků bleskové povodně 2020 
Zastupitelstvo obce Nelahozeves přesouvá bod uzavření smlouvy na poskytnutí daru obci Šumvald na 
zmírnění následků bleskové povodně 2020 ve dnech 7. 6. na 8. 6. 2020 na další zastupitelstvo obce. 

6. Návrh na schválení poskytnutí daru obci Šumvald na Olomoucku na odstranění následků 
bleskové povodně 2020 
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Představil se pan Ing. Leso, který vystoupil jako mluvčí za skupinu obyvatel, kteří podali Žádost o 
projednání dopadu připravované stavby „Rekonstrukce nelahozeveských tunelů“ na zastupitelstvu 
obce Nelahozeves (Žádost občanů je Přílohou č. 8 do zastupitelstva). 
 

Ing. Les se opíral o právní materiál studie EIA. Ten definoval stavbu (bylo schváleno v roce 2019). 
Vstupujeme do rozhodující fáze územního řízení. Bude probíhat na Krajském úřadu Středočeského 
kraje v Praze. Zde mohou občané podávat své námitky.  
Obec by měla vznést také své námitky, které kdyby se neřešily, mělo by to vliv na všestranný rozvoj v 
obci.  
Hlavním záměrem stavby je rekonstrukce nelahozeveských tunelů. Stávající tunel se přestaví na 
jednokolejný a vedle něj se vystaví druhý tunel, který bude vyvrtán do skalního masivu. 
 

Mluvčí představil zastupitelům okruh námitek (Námitky jsou Přílohou č. 8a do zastupitelstva), které 
jsou obecného a principiálního charakteru a jejich neřešení může mít negativní vliv na všestranný 
rozvoj území a potřeb občanů obce Nelahozeves: 

• Rozsah a účel stavby 

• Vliv na hlukovou zátěž 

• Vliv na životní prostředí 
• Sociální a ekonomické dopady stavby 

• Vliv na ovzduší v průběhu stavby 

 

Záměrem rekonstrukce tunelů je zvýšení traťové rychlosti a zkrácení dob dopravy. Pendolíno by mohlo 
jezdit nejvyšší rychlostí 150 km v hodině. Jedná se o překročení rychlosti. Obyvatelé požadují 
vypracování nové studie.  
Mgr. J. Kukla uvedl, že v obci byli před dvěma lety zástupci SUDOP PRAHA a ti ztroskotali nad rychlostí 
vlaků. Obec žádala odbornou pomoc. Paní Ing. Pithartová je ochotná nám pomoci.  
 

Druhá námitka, kterou občané navrhují je k vypracování protihlukových stěn. Protihlukové opatření 
není dodrženo tak jako ve studii EIA.  
 

Rekonstrukce má velký dopad na životní prostředí.  Druhá kolej by se vsunula na místo, kde je nyní 
Dvořákova cyklostezka. Stromy na Dvořákově stezce nebudou dále obnoveny. Celý úsek bude 
odlesněn. Dojde k odstranění skalního panorama. V úseku bude zvýšena hlučnost a prašnost. Dopady 
na životní prostředí nejsou důsledně zpracovány.  
 

Zastupitelstvo obce Nelahozeves by se mělo aktivně účastnit vznesení námitek vůči stavbě 
nelahozeveských tunelů. Obyvatelé Dvořákovy stezky požadují, aby se zastupitelstvo stavbě co nejvíce 
věnovalo a aby toto místo mohlo i do budoucna přinášet lákadlo pro turisty. 
 

Občan upozornil na to, že dojde k navýšení kolejí více než je třeba. Problematika častých přechodů 
kolejí se dá řešit i jinak.  
 

J. Brynda uvedl na pravou míru, že obec dala souhlasné stanovisko se stavbou za podmínky, že bude 
dodržen územní plán. Zastupitelé vyslovili výsledek, který byl všem dotčeným občanům zaslán dopisem 
(Výsledný zápis z mimořádné porady zastupitelstva je Přílohou 8b do zastupitelstva). Nyní obec bude 
hlídat termín, kdy Středočeský kraj vyhlásí možnost k tomu se vyjádřit. Může se vyjádřit každý občan a 
obec zvlášť. Podejme námitky, každý sám za sebe. Je to otevřené, nic není definitivní.  
Nová stavba by měla přispět ke zmírnění hluku.  V tuto chvíli je stav Dvořákovy stezky neúnosný, stezka 
je plná výmolů.  

7. Projednání dopadu připravované stavby rekonstrukce nalahozeveských tunelů na obec 
Nelahozeves 
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Mluvčí skupiny obyvatel uvedl, že se věc staví do pozice buď oni, a nebo my. Přeprojektování nepřipadá 
ze strany Správy železnic v úvahu. Bylo by dobré přivést Správu železnic na spolupracující úroveň.  
 

Ing. S. Lidmaňský sdělil, že s formulací námitek za obec by mohl pomoci právník, kterého obec osloví.  
 

Občanka sdělila, že občané z Dvořákovy stezky nejsou proti tunelům, ale jsou proti posouvání železnice.  
 

Pan starosta slíbil, že přesune námitky na právníky. J. Brynda předpokládá, že do 14 dnů se s 
problematikou zastupitelstvo více seznámí. Obec bude hlídat termín, který vyhlásí Středočeský kraj. 
Následně obec podá námitky i sama za sebe. V tuto chvíli bod nebude mít rozuzlení. Zastupitelstvo se 
bude o rekonstrukci nelahozeveských tunelů více zajímat.  
 
 
 

 
 
V rámci diskuze nezaznělo žádné téma. 
 
Zasedání bylo ukončeno v 20:20 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomáš Robek              Zdeněk Schneider 
    ověřovatel                                    ověřovatel 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
            Jakub Brynda         
                                                                              starosta obce 

8. Diskuze 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 


