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Zápis č. 102 

z jednání Rady města Řevnice dne 16.11.2016 

 

Přítomni: Ing. T. Smrčka, Ing. P. Kozák, Mgr. O. Skripnik Ph.D., MgA. M. Reslová, , Mgr. R. Henych tajemnice, Pavel 

Plichta, vedoucí Odbor KSI 

Omluven:  I. Kovářová 

Zapisovatel:  Pavel Plichta  

Hlasování: pro/proti/zdržel se 

 

1) Program jednání rady města č. 102 

1. Program jednání rady města č. 102 

2. Kontrola usnesení z rady města č. 101 

3. Plán hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. na rok 2017 

4. Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o nočním klidu 

5. Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o regulaci hlučných činností 

6. Dopravní komise -investiční akce  

7. Návrh majetkoprávního řešení pozemků – prameniště Berounka – J. Š. 

8. Informace o stavebním záměru - rekonstrukci domu Sádecká 169 Řevnice 

9. Žádost ČSOP z.o. Vlašim o finanční příspěvek na provoz záchranné stanice pro zraněné živočichy  

10. Souhlas s trasou pěšího dálkového pochodu Pražská stovka 

 

Usnesení:  

Rada města schvaluje předložený program na jednání rady města č. 102.  

Schváleno-hlasování 4/0/0 

 

2) Kontrola usnesení z rady města č. 101 

 

3) Plán hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. na rok 2017 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 plán hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. na rok 2017 předložený jednatelem společnosti Ing. Davidem 

Kodymem, se záporným hospodářským výsledkem ve výši 451 tis. Kč. 

Schváleno-hlasování 4/0/0 

Zodpovídá: MgA. M. Reslová /Ing. Bečková 

Termín: 30.11.2016 

 

4) Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o nočním klidu 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o nočním klidu. 

Rada města ukládá: 

 starostovi zařadit schválení obecně závazné vyhlášky o nočním klidu na prosincové zasedání zastupitelstva města. 

Schváleno-hlasování 4/0/0 

Zodpovídá: starosta/Ing. Bečková 

Termín: 19.12.2016 

 

5) Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o regulaci hlučných činností 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016 o regulaci hlučných činností. 

Rada města ukládá: 

 starostovi zařadit schválení obecně závazné vyhlášky o regulaci hlučných činností na prosincové zasedání zastupitelstva 

města. 

Schváleno-hlasování 4/0/0 

Zodpovídá: starosta/Ing. Bečková 

Termín: 19.12.2016 

 

6) Dopravní komise -investiční akce  

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí: 

 Doporučený rozsah dopravních opatření podle zápisu z jednání dopravní komise konané dne 25.10.2016.  
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Rada města pověřuje : 

 Starostu města k jednání se Středočeským krajem a KSÚS Středočeského kraje k řešení  problematiky  dopravy  v ulici 

Mníšecká podle doporučení  dopravní komise ze dne 25.10. 2016.  
 

Rada města ukládá: 

 Odboru KSI ve spolupráci s Mgr. O. Skripnikem Ph.D. do 5.12.2016 připravit starostovi podklady k jednání se 

Středočeským krajem a KSÚS Středočeského kraje k řešení problematiky  dopravy  v ulici Mníšecká podle doporučení  

dopravní komise ze dne 25.10. 2016. 

 

Rada města schvaluje: 

 Dopravní opatření podle doporučení dopravní komise ze dne 25.10. 2016: 

- dopravní značení v ulici Školní (časově omezený zákaz parkování na jižní straně ulice před ZŠ, doplnění nákresu 

cyklopiktogramů ke křižovatce s ulicí J. Veselého) 

- zjednosměrnění části ulice v Legiích (mezi Školní a B. Němcové) 

- řešení parkování ve spodní části ulice Sádecké 

- doplnění dopravního značení v ulici V Luhu (přednost zprava z ulic Wolkerova a Pod Strání), omezení rychlosti 

na 40 km/h 

- realizaci zóny 30 pro oblast Za Vodou vymezenou ulicemi Rovinská, Mořinská a Slunečná 

- zjednosměrnění ulice Berounská a doplnění o prvky zklidňující dopravu (pruh pro cyklisty, parkovací místa, ne 

prahy)  
 

Rada města ukládá: 

 Odboru KSI do 31.12. 2016 realizaci dopravních opatření:  

- dopravní značení v ulici Školní (časově omezený zákaz parkování na jižní straně ulice před ZŠ, doplnění nákresu 

cyklopiktogramů ke křižovatce s ulicí J. Veselého a vyznačení přechodu v křižovatce Školní a J. Veselého) 

- zjednosměrnění části ulice v Legiích (mezi Školní a B. Němcové) 
 

Rada města ukládá: 

 Odboru KSI zajistit projektovou přípravu a realizaci dopravních opatření: 

- řešení parkování ve spodní části ulice Sádecké 

- doplnění dopravního značení v ulici V Luhu (přednost zprava z ulic Wolkerova a Pod Strání), omezení rychlosti 

na 40 km/h 

- realizaci zóny 30 pro oblast Za Vodou vymezenou ulicemi Rovinská, Mořinská a Slunečná 

- zjednosměrnění ulice Berounská a doplnění o prvky zklidňující dopravu (pruh pro cyklisty, parkovací místa, ne 

prahy)  

 Ekonomickému odboru a Odboru KSI zahrnout náklady do rozpočtu města na rok 2017. 

 

Schváleno-hlasování 4/0/0 

Zodpovídá: starosta/ Mgr. O. Skripnik/Plichta/Jaskevičová 

Termín: 31.12.2016 

 

7) Návrh majetkoprávního řešení pozemků – prameniště Berounka – J. Š. 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí: 

 návrh majetkoprávního řešení vlastnictví pozemků ve spoluvlastnictví Ing. J. Š. a M. T., které se nacházejí v ochranném 

pásmu vodního zdroje II. stupně – prameniště Berounka z důvodu umístění hlubinného vrtu HV 101 na části pozemku 

parc.č. 3311/3, vedení vodovodní řadu z vrtu HV 102 přes pozemek parc.č. 3312/3 a také vedení elektrického 

napájecího kabelu podobné trase. 

 

Rada města ukládá: 

 Vedoucí SO požádat o odkoupení pozemku parcel č.3311/6 ve vlastnictví ČR- ÚZSVM do vlastnictví města Řevnice 

 Vedoucímu odboru KSI vyžádat si na EKOS dokumentaci k ochrannému pásmu vodních zdrojů I. a II. 

 

Schváleno-hlasování 4/0/0 

Zodpovídá: starosta/Ing. Bečková/Plichta 

Termín: do 30.11/2016 

 

8) Informace o stavebním záměru - rekonstrukci domu Sádecká 169 Řevnice 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí: 

 Informaci městského architekta o vyjádření ke stavebnímu záměru – rekonstrukci domu Sádecká 169, Řevnice a 

informaci odboru KSI o řešení parkování 
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Schváleno-hlasování 4/0/0 

Zodpovídá: MgA. M. Reslová  

Termín: 16.11.2016 

 

9) Žádost ČSOP z.o. Vlašim o finanční příspěvek na provoz záchranné stanice pro zraněné živočichy  

Usnesení: 

Rada města neschvaluje: 

 finanční příspěvek na provoz záchranné stanice pro zraněné živočichy Českého svazu ochránců přírody z.o. Vlašim , 

Pláteníkova 264, psč.258 01 Vlašim zapsaná jako pobočný spolek pod sp. Zn L49159 ve spolkovém rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze IČO 185 95 677 v minimální částce 1.000,-Kč. 

Rada města ukládá: 

 Odboru KSI informovat Český svaz ochránců přírody z.o. Vlašim , Pláteníkova 264, psč.258 01 Vlašim o neposkytnutí 

finančního příspěvku na provoz záchranné stanice pro zraněné živočichy. 

 

Schváleno-hlasování 3/0/1 

Zodpovídá: Starosta/Plichta  

Termín: 30.11.2016 

 

10) Souhlas s pořádáním pěšího dálkového pochodu „Pražská stovka“ 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí: 

 informaci o  pořádání  pěšího dálkového pochodu „Pražská stovka“ po území lesů v majetku města Řevnice, 

pořádaného  KČT – odbor Loko Teplice, Pejevové 3133/28 Praha 4, 143 00 ve dnech 10-11.12.2016 

Rada města souhlasí: 

  s pořádáním pěšího dálkového pochodu „Pražská stovka“ po území lesů v majetku města Řevnice s podmínkou, že 

pořadatel zajistí případný úklid trasy po skončení akce. 

Rada města ukládá: 

 Odboru KSI informovat firmu Ekos o konání akce 

 

Schváleno-hlasování 4/0/0 

Zodpovídá: Mgr. O. SkripnikMSTA/Plichta 

Termín: 30.11.2016 

 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 16.11.2016 

Další jednání rady města se uskuteční dne: 21.11.2016 

 

 

 

 

 

……………………………….                                                 ……………………………… 

 Ing. Tomáš Smrčka, starosta                                                         MgA. Marie Reslová 


