Tento mimořádný zpravodaj vydáváme z důvodu nutnosti schválení
požadavku zapracovat do územního plánu vybudování mimoúrovňové
křižovatky (MÚK) Dobkovičky.Tato skutečnost byla již do návrhu na
zpracování nového územního plánu obce Prackovice zahrnuta, takže pro naši
obec se jedná o formální schválení této stavby. Na veřejném zasedání ZO bude
celá situace kolem MÚK Dobkovičky vysvětlena i s vizualizací řešení dopravní
situace. Hostem našeho zasedání bude Ing. Jiří Skalický, starosta obce
Velemín. Pokusíme se veškeré podklady a vizualizace zpracovat elektronicky
tak, abychom je mohli účastníkům zasedání promítnout. Proto jsme jako
prostory pro konání tohoto setkání volili salónek v motorestu U brány Čech,
kde je pro takové účely k dispozici potřebné vybavení. Dále otiskujeme úryvek
článku z internetu, který tuto problematiku zmiňuje:
“Řidiči kamiónů tvrdí, že mají právo jezdit všude, kde to není zakázáno.
Pomineme-li skutečnost, že dotační evropská (i světová) politika dovoluje
vozit zboží sem a tam a my jsme na průsečíku sever - jih, východ - západ,
vidíme protesty občanů napříč celým středoevropským regionem. A přesně
toto se jak z učebnice děje na silnici, která nemá ani podloží, ani nemovitosti
stavěné na otřesy, váhu a provoz těchto velkých vozidel.
Cena za údržbu silnic, vystavených náporu obrovských vozidel, tlačí státní a
krajské instituce, aby už tyto provozy neakceptovaly. Proto se uskutečňují
jednání s cílem nalézt řešení, jaký postup zvolil. Na jednání ve Velemíně opět
zástupce vlastníka potvrdil zájem majitelů lomu, že případná křižovatka by
byla spolufinancovaná soukromým objektem, kamenolomem Dobkovičky, což
je v současné době jedna z nedůležitějších informací pro ministra Bártu, jehož
heslem zní šetřit a šetřit.
V těchto dnech se již uskutečnila další jednání k již k samotné výstavbě
křižovatky, která by odvedla dopravu přímo na budoucí dálnici D8. Vzhledem
k tomu, že případná křižovatka nemá odpůrců, ale samá kladná hodnocení od
občanů přes ekology až po samotné dopravce a přírodu, je snaha MÚK
Dobkovičky urychleně do výstavby D8 zapracovat.”
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POZVÁNKA
Starostka obce Prackovice nad Labem, v souladu s ustanovením § 92,
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, Vás zve na 2.veřejné zasedání
zastupitelstva obce Prackovice nad Labem konané v roce 2011 dne

28.2.2011 v 17 hodin
v Motorestu brány Čech v Litochovicích nad Labem.
Návrh programu zasedání:

1. Zpráva o činnosti OU za období od 9.2.2011 do 28.2.2011
2. MÚK Dobkovičky - prezentace a schválení změny územního plánu
3. Smlouva o nájmu části pozemku u č.p.8 v Prackovicích n.L.
4. Návrh rozpočtu na rok 2011
5. Různé
Doplnění: Hostem tohoto zasedání ZO bude ing.Skalický, který uvede
problematiku nutnosti výstavby MÚK Dobkovičky (sjezd z dálnice D8 do
kamenolomu Kámen Zbraslav, s.r.o.), přičemž bude účastníkům představena i
názorná vizualizace celé situace. Do konce týdne bude občanům také
doručen Zpravodaj obce s potřebnými informacemi.

Materiály k rozpočtu budou k nahlédnutí na OU od čtvrtka
24.2.2011.

Zpráva o činnosti OU a starostky v době od 9.2.2011 do
28.2.2011
- Účast na setkání s hejtmankou Ústeckého kraje Janou
Vaňhovou, na němž byly představeny jednotlivé odbory KÚ a
jejich zástupci
- Účast na jednání ve Vchynicích ohledně dostavby dálnice D8,
požadavky obcí na urychlenou dostavbu, financování oprav
rozbitých komunikací ze strany ŘSD, řešení tíživé dopravní
situace (další setkání 10.května 2011)
- Jednání s MAS České středohoří o možnostech vstupu
mezinárodního projektu (výměny dětí, mezinárodní spolupráce)
- Podána žádost o dotaci na MMR (dětské hřiště, komunikace
Litochovice)
- Vypracován rozpočet na rekonstrukci KD Litochovice
- Zadáno vypracování nových znaleckých posudků k prodeji
pozemků
- Podepsána smlouva na uskutečnění výběrového řízení na
zpracovatele územního plánu obce Prackovice n.L. S KMAS
Serviso
- Pročištění ucpané kanalizační přípojky a řešení havarijního
stavu včetně kamerových zkoušek u domu č.p.58 v
Litochovicích
- Získána dotace 216.000,-Kč z projektu Most k zaměstnání
(JOB ASISTENT s.r.o.) - posílení aktivních politik
zaměstnanosti
- 10.3.2011 dojde k prořezu 2 stromů a kácení 5 stromů u
kuželníku z důvodu špatného zdravotního stavu dřevin a
obecné ohrožení

