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Vážení kolovratší a lipanští spoluobčané,

uplynuly již více než čtyři roky, kdy jsme pod hlavičkou spolku Naše Kolovraty a  jeho  
Sdružení nezávislých kandidátů začali příležitostně vydávat Občasník. 
Jedním z  důvodů jeho vzniku byl fakt, že Kolovratský zpravodaj nedostatečně referoval 
o dění v naší městské části. Během čtyřletého působení členů našeho spolku ve vedení obce 
se však podařilo, že znovu plní svoji funkci. A to i Vaší zásluhou, za což Vám patří velký dík. 
Možná se ptáte, proč občasník vychází znovu. Hlavním důvodem jsou podzimní komu-
nální volby, ve kterých bude SNK Naše Kolovraty usilovat o Vaše hlasy. Vzhledem k tomu,  
že Kolovratský zpravodaj nemá sloužit k  předvolební agitaci politických stran, jak tomu 
bylo v minulosti, ale k informovanosti občanů, rozhodli jsme se Vás o naší dosavadní práci  
informovat tímto způsobem. 
Prostřednictvím tohoto a dalších čísel bychom Vám rádi připomněli úspěchy v naplňování 
našich cílů a představili nové vize. 
Uvědomujeme si, že bez Vás, kteří žijete v Kolovratech a Lipanech, by se to nepodařilo.

Děkujeme Vám proto za důvěru a podporu. 

Historie spolku sahá do roku 2012, kdy 
jsme se dali dohromady, abychom čelili  
nesmyslné snaze odstranit schopného a ob-
líbeného ředitele školy. Tehdy se nám po-
dařilo prosadit naše kandidáty ve volbách 
do školské rady, jejíž tehdejší předsedkyně, 
stejně jako vedení obce, nebyli řediteli  
Mgr. Pavlu Bednáři nakloněni. Odchodu ře-
ditele jsme bohužel nezabránili. Uvědomili 
jsme si ale, že pokud chceme, aby se do 
Kolovrat vrátil rozvoj a  optimismus, který 
přinesl první „polistopadový“ starosta  
Ing. Marek Ovečka, nezbývá nám, než aby-
chom se sami vložili do veřejného života 
a kandidovali do místních voleb v roce 2014.

Začali jsme pořádat veřejné akce jako 
povodňovou sbírku na obec Kozárovice 
v  roce 2013, kolovratský orientační běh  
KOL-OR-BĚH, besedy v  Infocentru, výrobu 
vánočních dekorací, vlastivědnou vycházku, 
pomáhali jsme základní škole, spolupra-
covali při pořádání Noci kostelů a  začali  
vydávat informační občasník, který vyvažo-
val poněkud jednostranné informování teh-
dejším Kolovratským zpravodajem. 

V  roce 2014 jsme díky podpoře Vás, oby-
vatel Kolovrat a Lipan, vyhráli volby do za-
stupitelstva. Naší hlavní motivací byla a  je 
chuť udělat Kolovraty obcí otevřenou, přá-
telskou, podporující aktivity občanů, a s ve-
dením, které svým sousedům naslouchá. 
Nakolik se nám to daří, musíte posoudit 
sami. V každém případě uvítáme Vaše ná-
měty, nápady, stejně jako Váš hlas v letoš-
ních volbách.

úvod

Naše Kolovraty

rozhovor

Historie spolku Naše Kolovraty

Z Kolovrat čerpám pořád, říká bývalý  
ředitel školy Mgr. Pavel Bednář

Setkat se s námi můžete  
v pondělí 11. 6. na stánku U Boudů  

(17:30 – 19:00) 
a v pondělí 18. 6. na stánku U Pošty  

(15:00 – 17:30), 
 

kde budeme sbírat podpisy 
potřebné ke kandidatuře 

v komunálních volbách 2018.
Tento předvolební leták vydává spolek Naše Kolovraty a SNK Naše Kolovraty.

Kontaktní adresa: info@nasekolovraty.cz, www.nasekolovraty.cz,  
a FB Spolek Naše Kolovraty a SNK Naše Kolovraty

Je to už šest let, co Mgr. Pavel Bednář 
opustil místo ředitele Základní školy 
v Kolovratech. V  čele školy byl celých  
jedenáct let, svým žákům říkal  
„robátka“ a  pro ně byl oblíbeným  
„říďou“. Když byl donucen ze školy 
odejít, žáci sepsali na jeho obranu pe-
tici. Jaké okolnosti provázely nedobro-
volný odchod, jak se mu daří na novém 
působišti v Říčanech a jak vnímá smě-
řování Kolovrat pod novým vedením, 
prozradil v krátkém rozhovoru.

Vzpomínáte na kolovratskou školu často? 
V  Kolovratech jsem strávil jedenáct let 
života a  musím zdůraznit, že to byl život 
odžitý do morku kostí. Dodnes z toho čer-
pám a  budu snad čerpat napořád. Rád 
vzpomínám, jak jsem poznával místní 
obyvatele, hledali jsme společná témata 
a  spojovala nás jakási sounáležitost.  
Nezapomenutelným zážitkem zůstane 
první pálení čarodějnic na palouku u hři-
ště s U-rampou. Tehdy se sešlo asi dvacet  
rodičů s dětmi a pak jsme u ohně s kytarou 
vydrželi až do rána. A škola? Je to k neu-
věření, ale veškerou agendu včetně hos-
podaření jsme ze začátku dělali ve dvou 
lidech. Za to jsem moc vděčný účetní  
Marii Skalové.

Před šesti lety jste školu opustil.  
Můžete připomenout okolnosti vašeho 
nedobrovolného odchodu? 
Zásadní zlom nastal, když jsem pocho-
pil, že mi vedení úřadu není nakloněno. 
Nikdo nejsme bez chyby, ale přesto si 
myslím, že výtky ze strany předsed-
kyně školské rady a  některých rodičů 
byly přehnané. Naopak ze strany vedení 
obce mi nikdy nic zásadního nevytkli.  
Podle kritiků jsem uděloval příliš mnoho 
ředitelského volna! Přitom za celou dobu 

svého působení jsem pouze jednou využil 
všech pět povolených dnů. Také se mě 
ptali, proč neučíme angličtinu už od prv-
ního ročníku a na patřičné úrovni. Přitom 
každý ví, že sehnat dobrého učitele ang-
ličtiny pro první stupeň je skoro zázrak. 
Řešilo se, proč by měla mít škola vlastní 
tělocvičnu, když má dobrého správce. 
Čas mi dal za pravdu - tělocvična po-
stavená pro školu dnes patří škole.  
V zjitřené atmosféře pak proběhlo šetření 
České školní inspekce, a  to na základě 
udání. 

S jakým výsledkem?
Inspekce nakonec škole prakticky vysekla 
poklonu, ale odpůrci s  jejími závěry pole-
mizovali! Předsedkyně školské rady pro-
sadila u vedení obce nové výběrové řízení 
na ředitele. Děti sepsaly petici, neboť vět-
šina rodičů byla proti - a rozpoutalo se do-
slova peklo. Dokonce chlapec, který petici 
inicioval, byl vyslýchán na policii. Dodnes 
je mi ctí, že jsem takového žáka učil. Situ-
ace byla nepřehledná, pracoval jsem pod 
obrovským tlakem a s pětičlennou rodinou 
jsem bydlel ve služebním bytě vázaném 
na mé místo. Pomluvy, dezinterpretace 
a  překrucování faktů mě nakonec pohl-
tily. Z  mých podporovatelů však vzniklo 
sdružení, které dnes v  Kolovratech stojí 
u kormidla. Jsem šťastný, že jsem jim dal 
na začátku trochu větru do plachet. 

Kauza se táhla ještě několik let poté  
a  vyústila v  trestní oznámení vůči  
vaší osobě. Jak nakonec orgány činné 
v trestním řízení tuto věc uzavřely?
Bylo na mě podáno trestní oznámení 
pro přestupek pomluvy a  narušení 
občanského soužití. Přestupkovou komisi 
tehdy tvořila tajemnice úřadu, sekretářka 
starosty a najatá právnička. Prošetřování 

silně připomínalo jednání někdejších 
domovních komisí. Nakonec jsem dostal  
tisícikorunovou pokutu a odvolal se na kraj,  
kde to celé smetli ze stolu jako 
neopodstatněné a  procesně chybné. 
K  přestupku dle právní klasifikace vůbec 
nedošlo. Dokonce protistraně umožnili 
nahlížet do spisu, přestože je to protiprávní. 
Dokumentaci mám dodnes schovanou jako 
důkaz předem stanoveného rozhodnutí 
na něčí objednávku. 

Po odchodu z Kolovrat jste se stal ředi-
telem 1. základní školy v Říčanech. Byla 
to velká změna v porovnání s kolovrat-
skou školou, která má jen první stupeň?
Rozdíl je to obrovský. Všechny povinnosti 
sice narostly několikanásobně, ale časem 
jsem si s tím poradil. Vstupoval jsem na přá-
telskou půdu, některé učitelky jsem už znal 
a  vedení města mé plány na rozvoj školy 
zaujaly. Školský odbor v Říčanech je tvořen 
bývalými kantory, kteří mají obrovský pře-
hled, erudici a profesionální přístup.

Jste známý svojí vášní pro geologii. 
Předpokládáme, že otevření Geoparku 
při škole bylo pro vás splněným snem. 
Jak tento projekt prosperuje? 
Snil jsem o tom celých dvacet let, a nako-
nec se to podařilo. Také proto, že v Říča-
nech jsem našel spoustu podobně potrefe-
ných lidí. Geopark si žije vlastním životem, 
stal se nedílnou součástí školy a  říčan-
ského muzea, ale zároveň existuje jako  
samostatný fenomén. Jezdí sem děti 
ze vzdálených míst, díky muzeu můžeme 
nabízet skvělé vzdělávací akce pro veřej-
nost i  učitele. Koncem června proběhne 
třetí ročník amatérské burzy minerálů. 
Dobrá zpráva je, že projekt dostavby Geo-
parku byl podpořen a  na jeho dokončení 
bude alokováno 2,8 milionu korun.

Zpovzdálí sledujete i dění v naší městské 
části a občas vás zahlédneme na některé 
ze společenských akcí. Jak vnímáte  

aktivitu současného vedení Kolovrat?
Život v  Kolovratech vnímám poměrně  
intenzivně. Vždyť je to jen jedna zastávka 
od Říčan. Ve vlaku, ale i v Říčanech, často 
potkávám bývalé žáky i  rodiče. Nedávno 
jsem byl na vydařeném školním plese při 
příležitosti 120 let od vzniku kolovratské 
školy. Bohužel mě zasáhla i smutná zpráva 
– úmrtí Josefa Mladého, se kterým jsme 
měli zajímavé plány pro výuku. Za součas-
ným vedením vidím skvělé výsledky a při-
nejmenším návrat ke starým dobrým ča-
sům, kdy byl starostou Ing. Marek Ovečka.

Město Říčany, kde nyní žijete a  půso-
bíte, prosadilo elektronickou dražbu 
energií pro občany, participativní rozpo-
čet a jiné zajímavé projekty, kterými se 
inspirovaly i  Kolovraty. Víte o  nějakém 
dalším nápadu, který by se dal přenést 
i do Kolovrat? 
Přemýšlím, co by Kolovratům opravdu  
pomohlo. Určitě co nejmenší závislost 
na Uhříněvsi. 

Jste také nadšený cyklista a propagátor 
jízdy na kole či koloběžce. Jak vidíte bu-
doucnost cyklistické dopravy ve vašem 
okolí?
Do školy pěšky, na kole či koloběžce.  
Ze školy ven, do sadu, k rybníku, na hřiště 
- zkrátka do přírody, a hlavně co nejdále od 
monitorů.

Sdružení Naše Kolovraty, které před 
čtyřmi lety získalo v  třináctičlenném 
zastupitelstvu osm mandátů, bude 
znovu usilovat o přízeň místních voličů.  
Co byste jim popřál v  nelehké předvo-
lební kampani?
Sdružení vzniklo spontánně, na základě 
událostí širšího významu, které se netýkaly 
jen školy, ale dění v obci. Ti lidé prokázali 
neuvěřitelnou pracovitost, houževnatost 
a kreativitu, a to vše v zájmu rozvoje obce. 
Jsou za nimi konkrétní výsledky a  když si 
tohle uvědomí i  jejich sousedé, pak nemo-
hou volit nikoho jiného. 



před čtyřmi lety

jaké chceme naše Kolovraty

Před čtyřmi lety jsme se z mnoha důvodů rozhodli jít do voleb, a díky Vašim podpisům jsme 
mohli kandidovat. Vaše hlasy nám pomohly volby vyhrát. Po vzniku koalice už tři a půl roku 
působíme ve vedení městské části. Doufáme, že jsme naplnili cíle a představy občanů, kteří 
nám dali důvěru. Náš program neměníme, ale doplňujeme podle aktuálních potřeb městské 
části. Děkujeme proto všem, kteří přiložili ruku k dílu a zapojili se do života Kolovrat a Lipan.

S jakým programem jsme kandidovali  
před čtyřmi roky?

Jsou to necelé 4 roky, kdy jsme občanům  
dali najevo, jaké chceme naše Kolovraty:

Jak plníme předsevzaté cíle?
•	 	Přispíváme	k rozvoji	občanské	společnosti	v Kolovratech	a Lipanech. 

Obnovili jsme pravidelná setkávání zástupců městské části s občany v Kolovratech 
i Lipanech. Nebojíme se o problémech otevřeně diskutovat a říkat vše naplno.  
Už podruhé jsme vyčlenili prostředky z obecního rozpočtu na realizaci participativních 
projektů, které může navrhnout každý z občanů a vybranému projektu přidělit body 
prostřednictvím hlasovacího systému na webových stránkách.

•	 	Rozvíjíme	volnočasové	aktivity	v obci	–	(spolu)pořádáme	sportovní,	kulturní	
a společenské akce zvláště se zaměřením na rodiny s dětmi a mládež. 
Zvýšili jsme počet akcí v městské části, kterých se pravidelně účastníme.  
Kolovratský parník jsme společně s hasiči vrátili na vodu a „rockovějšímu“ publiku  
nabídli Kolovratský majáles. Snažíme se podporovat veškeré občanské aktivity.  
Dosáhli jsme toho, že v Kolovratech působí Dům dětí a mládeže.

•	 	Kolovratské	infocentrum	s	knihovnou	se	opět	stalo	místem	setkávání,	sdílení,	
vzdělávání a centrem kulturního života obce; podařilo se do tohoto zařízení  
vrátit život a naplnit původní myšlenku, se kterou bylo vytvořeno. 
Infocentrum s knihovnou prošlo zásadní obměnou. Není to už potemnělá místnost,  
kde je čtenáři vynadáno za opožděně vrácenou knihu, ale místo se vstřícnou atmo-
sférou. Díky personální obměně se opět do Knihovny s infocentrem vrátily pravidelné 
akce a přibývá i počet čtenářů. Nové knihy se nepořizují podle toho, co je zrovna 
k mání ve slevě, ale jsou vybírány kvalitní tituly napříč žánry.

•	 	Pečujeme	o prostředí,	ve	kterém	žijeme:	zintenzivnili	jsme	údržbu	a výsadbu	
zeleně v obci, snažíme se minimalizovat negativní dopady plánované výstavby 
dálničního okruhu na kvalitu života kolovratských a lipanských občanů. 
Po mnoha letech jsme začali v Kolovratech opět vysazovat zeleň směrem k budoucí 
dálnici R511 a rozšiřovat vycházkové okruhy. Její údržbu jsme svěřili do péče zaměst-
nanců úřadu. Díky tomu jsme flexibilnější v rozhodování o konkrétních činnostech 
a stihneme toho mnohem víc, než kdyby konkrétní zakázky dostávaly nasmlouvané 
firmy, jak tomu bylo v předchozím volebním období a v prvním roce našeho úřadování. 
Společně se sdružením Sousedé 2014 jsme v zastupitelstvu zvedli ruku pro zelený pás 
kolem okruhu R511. Proti byli zastupitelé ODS bez toho, aby svůj postoj logicky  
zdůvodnili. Zastupitel za SNK Pro obec Lipany se hlasování nezúčastnil.  
Všechny ostatní městské části zelený pás podpořily napříč politickým spektrem. 

•	 	Řešíme	problematická	místa	v dopravní	struktuře	obce	z hlediska	bezpečnosti	
-omezení rychlosti, úpravy v dopravním značení atd. 
Vyřešili jsme nebezpečné křižovatky v Kolovratech, na kterých byly časté nehody. 
Pracujeme na kruhovém objezdu na křižovatkách v ulici Přátelství, a to mezi Kolovraty 
a Nedvězím, stejně jako mezi Kolovraty a Královicemi. První zmíněná křižovatka je již 
v plánu Technické správy komunikací (TSK) a počítá s ní i Magistrát hl. m. Prahy.

•	 	Spolupracujeme	na	zkvalitňování	výchovy	a vzdělávání	dětí	na ZŠ	a MŠ	 
v Kolovratech; to se kromě lepších ekonomických podmínek týká i spolupráce 
mezi školou, rodiči a obcí. 
Základní škola v Kolovratech byla dlouhodobě podfinancována. Nejenže naše obec  
posílala méně peněz na žáka než ostatní srovnatelné městské části, a to dokonce  
až o polovinu méně, než obce ve Středočeském kraji, ale zároveň neměla žádné zisky 
z pronájmu tělocvičny. Provoz tělocvičny jsme vrátili do správy školy, jak je to běžné 
ve většině obcí, a škola tak získala další finanční prostředky pro svoji činnost. To se 
týkalo i Mateřské školy, která na tom byla o něco lépe díky příspěvkům od rodičů. 
Na tom místě bychom rádi poděkovali ředitelce školy Mgr. Vladimíře Reinerové a před-
chozímu řediteli Mgr. Pavlu Bednářovi za to, že pod jejich vedením škola dlouhé roky 
výborně fungovala i za velmi špatných finančních podmínek a bez potřebného zázemí. 
Stejně tak děkujeme ředitelce Mateřské školy, a hlavně všem učitelům a rodičům.

•	 	Navazujeme	na	zdejší	historické	a duchovní	tradice	a spolupracujeme	s těmi,	
kdo se o jejich udržování starají. 
Necháváme dopisovat kroniku Kolovrat, která byla několik let opomíjena. Schválili 
jsme mimo jiné zápisy z roku 2007, 2010 či 2011. Trváme také na dopracování zápisu 
z roku 2012, který je dle našeho názoru neobjektivní a nepřesný. 

•	 	Podporujeme	iniciativu	lidí,	kteří	se	chtějí	zapojit	do	aktivního	života	v obci. 
Iniciativy podporujeme nejen finančně (granty, dotace, participativní rozpočet),  
ale i formou spolupráce a výměnou kontaktů.

•	 	Vytváříme	platformy	pro	kvalitní	informovanost	občanů	o dění	v naší	obci. 
Pro všechny zájemce o novinky v obci jsme zřídili informační SMS kanál a kalendář 
akcí na webu Kolovrat. Vrátili jsme se k obsahové i formální kvalitě Kolovratského 
zpravodaje a měsíčníku a dbáme na dodržování jeho Statutu.

•	 	Přispíváme	k obnově	otevřené	a slušné	komunikace	nejen	mezi	občany	navzájem,	 
ale i mezi občany a radnicí. Chceme starostu, který komunikuje s občany,  
který se zajímá o jejich názory a potřeby a nebojí se otevřené diskuse. 
Vybrali jsme starostu, který se účastní oficiálních setkání s občany a navštěvuje 
i většinu akcí v neformálním prostředí. Nebojí se odlišných názorů, ale zároveň umí 
tvrdě argumentovat při prosazování zájmů obce. Jeho kancelář je otevřená, v případě 
potřeby diskutuje se zdejšími občany, účastní se důležitých jednání na magistrátu, 
v ostatních městských částech i na ministerstvech. Politika se nedělá na golfu  
a fotbale, politika je práce s lidmi. 

•	 	s úřadem,	který	lépe	komunikuje	s občany,	zabývá	se	jejich	starostmi	 
či připomínkami a pravidelně skládá účty ze své práce  
Snažíme se nastavit fungování tak, aby úředníci vycházeli občanům vstříc a pomáhali 
vyřešit jejich požadavky. Starosta zpracovává každý rok zprávu o své činnosti, která  
je k dispozici na webu obce.

•	 	s rozšířenou	kapacitou	prvního	stupně	základní	školy	a s druhým	stupněm	 
Dokončili jsme přístavbu pavilonů ZŠ. Bohužel již nebylo možné napravit chyby před-
chozího vedení, kdy byla škola postavena z kontejnerů, které nejsou nosné a není tak 
možné realizovat výstavbu dalších pater. Domluvili jsme se s Magistrátem hl. m. Prahy 
na výstavbě nové školy s druhým stupněm, tělocvičnou, jídelnou a kuchyní a podni-
káme všechny kroky potřebné pro její realizaci.

•	 	s podporou	a rozšířením	aktivit	pro	seniory 
Pomohli jsme seniorům založit spolek Klub seniorů Kolovraty, a díky tomu je  
můžeme nadále podporovat v jejich aktivitách, jako jsou například výlety nebo  
návštěvy kulturních akcí.

•	 	s bezpečnějším	propojením	Kolovrat	a Lipan	pro	chodce,	kočárky	a cyklisty 
a	s	upravenou	centrální	částí	Lipan	včetně	hrací	plochy	pro	děti 
Obnovili jsme jednání s Odborem strategických investic Magistrátu hl. m. Prahy 
o výstavbě cyklostezky mezi Kolovraty a Lipany. Vznikla projektová dokumentace 
a nyní se pracuje na získání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Bohužel 
opoziční zastupitelé navrhují, aby chodník vedl po druhé straně silnice, kde by však 
cyklostezka neměla ani v Kolovratech ani v Lipanech kam navázat. Kvůli snahám 
prosadit raději vlastní řešení se proces povolování výrazně zdržuje. 

•	 	se	silnicemi	a chodníky	v dobrém	stavu	a s dostatkem	parkovacích	míst 
Domluvili jsme se s Technickou správou komunikací na opravě Mírové ulice, kde 
byly popraskané obrubníky a povrch měl mnoho děr. Letos TSK připravuje opravu 
silnice K Říčanům. Opravili jsme výtluky v silnicích, které roky nikdo neřešil.  
Po dlouhých letech jsme nechali zrekonstruovat silnice, které to silně potřebovaly  
- například ulice Vášova, Ve Skále, Nad Dvorem či Pod Zastávkou. Provedli jsme  
rekonstrukci chodníků v ulici Albíny Hochové a částečně v ulici Na Parkáně.

•	 	s	udržovanými	a	postupně	rozšiřo-
vanými vycházkovými okruhy kolem 
Kolovrat a jejich propojením  
s	Ladovým	krajem 
Rozšířili jsme vycházkové okruhy.  
Zatím není dokončený okruh směrem 
na Královice, avšak alej s lavičkami je již 
vybudována a další část bude realizo-
vána na podzim letošního roku. 
Společně s obcemi Ladova kraje připra-
vujeme cyklostezku do Mnichovic. Nyní  
je již vyprojektována a pracujeme na tom, 
abychom brzy získali stavební povolení. 
Připravujeme mapu, která bude obsaho-
vat návaznost našich okruhů na stezky  
ve Středočeském kraji.

•	 	s novou	výsadbou	zeleně 
Za našeho působení byly vysázeny stromy za fotbalovým hřištěm a remíz za silnicí 
Přátelství, směrem k budoucí R511.

•	 	s vedením	obce,	které	podporuje	a spolupracuje	se	sborem	dobrovolných	 
hasičů a s městskou policií 
Zavedli jsme pravidelné schůzky s městskou policií. S hasiči spolupracujeme při  
jejich komunikaci s operačním střediskem, aby byli přednostně povoláváni k požá-
rům a dalším zásahům v naší městské části a v přilehlém okolí. Získali jsme dotace 
na rekonstrukci hasičské zbrojnice a na novou cisternu.

•	 	se	širokou	nabídkou	sportovních	aktivit	a kulturních	akcí	pro	děti,	mládež	
i dospělé; se spravedlivě rozdělovanými příspěvky organizacím a spolkům 
Navýšili jsme dotace pro spolky, sportovní kluby a seniory. Vzrostl počet konaných 
akcí v městské části, kterých se pravidelně účastníme. Kolovratský parník jsme 
společně s hasiči vrátili na vodu a rockovějšímu publiku jsme nabídli Kolovratský 
majáles. Snažíme se podporovat veškeré občanské aktivity a spolky. Dosáhli jsme 
toho, že v Kolovratech působí Dům dětí a mládeže. 

•	 	s citlivým	přístupem	k nové	výstavbě	v naší	městské	části 
Výstavbě bytových domů u Donáta se nám již zabránit nepovedlo, projektu Ekospolu 
jsme však zamezili. Nepovolujeme žádné výjimky z územního plánu a s developery 
jednáme tak, aby v obci nevznikla zástavba, která by svou velikostí ohrozila komfort 
současných obyvatel.

•	 	chráněné	před	negativními	dopady	dálničního	okruhu	R511 
Připomínkovali jsme Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA), sázíme stromy 
směrem k okruhu, připravujeme zelený val, odhlasovali jsme zelený pás  
a u Magistrátu hl. m. Prahy, prosazujeme vytvoření zelené clony u R511. 


