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ÚVODEM 
Vážení spoluobčané, 
opět jsou před námi komunální volby. To znamená, že končí čtyřleté volební období 2006 – 2010. 
V tomto právě končícím období obecní zastupitelstvo společně s obecním úřadem zabezpečovalo 
v souladu s programem obnovy obce Babice řadu významných investičních akcí, které proběhly 
v létech 2006 až 2010,  jejichž průběh, časová posloupnost, pořizovací náklady z dotačních titulů i 
spoluúčasti obce a občanů, včetně fotodokumentace, jsou obsahem rubriky „Rozvoj obce“ na 
webové stránce naší obce (www.babiceurican.cz). 
    Splnění všech bodů programu obnovy obce až na jednu výjimku o  které bude pojednáno dále, si 
můžete  porovnat a zkontrolovat  podle přílohy volebního programu „Za čisté Babice“ ve výše 
uvedené rubrice obecního webu.  
 
    V bodě  1  bych chtěla zhodnotit poslední  rok tohoto volebního období, rok 2010 , který 
prozatím není ve výše uvedené rubrice uveden (uzávěrka v  říjnu 2010) s nástinem posledních již 
neinvestičních akcí (hrazených z rozpočtu obce), které proběhnou v měsíci srpen – říjen tohoto roku  
a v neposlední řadě se vyjádřit k jediné plánované investiční akci v rámci obnovy obce, která 
nebude splněna. 
     V bodě 2 vás seznámím s platební morálkou občanů naší obce v souvislosti s poplatky za 
komunální odpad podle platné obecně závazné vyhlášky obce č.1/2008. 
     V bodě 3 se vyjádřím k problematice dopravní situace v obci. 
     V bodě 4 se vrátím k výzvám obecního úřadu, týkajících se volného pohybu psů a problematice 
základní údržby nemovitostí. 
     V bodě 5 budou různé informace. 
     
     
 
ad1/   Rozvoj obce v roce 2010 : 
  

- III. etapa  splaškové kanalizace 
pokračujeme v budování   III. etapy splaškové  kanalizace. V srpnu začala výstavba této kanalizace 
v ulici Černohorská, konec akce  31. srpen 2010. 
V rámci   III. etapy pak zbývá dobudovat splaškovou kanalizaci v ulici Za Zrcadlem. 
 

- veřejný vodovod - rok 2010 
f Vintex, s.r.o.   nabídla občanům  vybudování vodovodu v ulici Černohorská. 
 
  . 
 

- rekonstrukce štěrkové komunikace v ulici Za Zrcadlem, ulice Matějkova, 



 K Lesu, ulice Honzíkova 
ještě v tomto roce bude obec opravovat místní komunikace  v ulici Za Zrcadlem (slepá část)  a část 
ulice Matějkova  (od hlavní ulice Starobabická). 
Druhou část ulice Matějkova měl investor podle Plánovací smlouvy vybudovat do konce července 
2010.  Obec provede urgenci vybudování finálního povrchu. 
Vzhledem k tomu, že jsme nedostali dotaci na rekonstrukci místní komunikace K Lesu (ke 
kontejnerům na tříděný odpad ),  budeme  znovu o tuto dotaci žádat při podzimních výzvách. 
 
V případě, že nedostaneme dotaci, máme připravené rozpočty výše uvedených místních 
komunikací. a vzhledem k ekonomické situaci ve státě, budeme opravy místních komunikací 
provádět za spoluúčasti investorů, občanů a obce. 
 
-     výstavba chodníků  
podle  plánu práce zastupitelstva obce na rok 2010,  bude  provedena  I.etapa výstavby chodníků. 
V souvislosti se dvěma  těžkými dopravními nehodami  na  ulici Starobabická v Babičkách u 
rybníčku, z nichž jedna nehoda byla smrtelná a druhá  s trvalými následky do konce života, 
zastupitelstvo obce rozhodlo, že bude nejdříve realizován chodník v tomto kritickém  úseku.  
Chodníky se začnou budovat od 1. 9. 2010 a termín dohotovení stavby chodníků bude 2. 10. 2010. 
Chodník se bude stavět od zastávky MHD  u ulice Ke Hřišti směrem po hlavní silnici Starobabická 
k začátku ulice K Lesu. 
Vybudováním tohoto úseku chodníků se zlepší bezpečnost chodců v jedné části  Babiček a dále 
bezpečnost občanů z nových lokalit Na Bezchlebí . 
Akce bude prozatím placena z rozpočtu obce. O dotaci v současné době nemůžeme požádat, protože 
pozemky pod chodníky jsou majetkem Středočeského kraje. Jakmile nám zastupitelstvo 
Středočeského kraje odsouhlasí  námi již na jaře tohoto roku předloženou Smlouvu o smlouvě 
budoucí o převodu pozemků pod chodníky na obec, můžeme o tuto dotaci požádat. V případě 
obdržení dotace by se chodníky vybudovaly podle projektové dokumentace v celé obci. V opačném 
případě  budou chodníky budovány etapově a to  z rozpočtu obce. 
 

- aktualizace Orientačního plánu obce Babice: 
byla provedena další, v pořadí již druhá aktualizace Orientačního plánu obce Babice, podle 
dostavby dalších rodinných domů. Téměř všechny místní komunikace jsou již pojmenované.  
Dne 12. 8. 2010 nám byly tzv. uličníky dodány z výroby a nyní  Obecní  úřad bude realizovat jejich 
umístění v obci. V souladu s § 32 – 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), bylo 
zavedeno číslování rodinných domů a objektů v obci jednotnými popisnými čísly ( bílé číslice na 
červeném pozadí) a Obecní úřad opět  zabezpečil jejich výrobu a distribuci občanům za 
zvýhodněnou cenu. V souvislosti s tím, znovu připomínáme a to zejména novým stavebníkům a 
občanům obce, aby tato popisná čísla  ve vlastním zájmu umisťovali a instalovali nejlépe vedle 
vchodových vrátek u poštovní schránky.  
    V souvislosti s tím upozorňujeme spoluobčany, kteří jsou v obci přihlášeni k trvalému 
pobytu, že jsou ze zákona povinni si postupně vyměnit osobní doklady s uvedením přesné 
adresy. 
   ( Nejbližší termín pro hromadnou výměnu dokladů je státními orgány určený rok 2011, kdy má 
dojít k zavedení elektronických osobních dokladů. O realizaci této výměny v našem říčanském 
regionu budeme občany včas informovat !) 
 
 

-   vyjádření k nesplnění jediné plánované investiční akce v rámci volebního programu 
2006 – 2010 :  

jak si sami můžete ověřit z vyhodnocení plánu obnovy obce na výše uvedeném webu  a zejména  
podle  reálné skutečnosti, jsou všechny hlavní  plánované akce a úkoly již splněny, případně se 
některé v průběhu tohoto roku, jak bylo uvedeno výše, ještě splní. Z volebního programu zůstává 



zatím nesplněna rekonstrukce bývalé základní školy na mateřskou školu (MŠ). Důvodem je 
skutečnost, že  při jarní výzvě  v roce 2009 v rámci programu FROM  jsme dotaci na rekonstrukci 
MŠ nedostali  z důvodů podlimitního stavu trvale přihlášených obyvatel obce. V prosinci 2009 jsme 
znovu podali žádost o dotaci na rekonstrukci budovy č.p. 76  na MŠ.  Následně  nám Krajský  úřad 
Středočeského kraje  poslal dne   16. 2. 2010 dopis  s tím, že rada a zastupitelstvo kraje  rozhodli, že 
na okrese Praha východ budou z krajského dotačního programu podporovat pouze stavby MŠ 
v městech  Říčany,  Úvaly a Brandýs nad Labem. Tato již v celkovém pořadí  třetí žádost o dotaci 
na stavbu MŠ byla z hlediska přijatelnosti sice  potvrzena, ale až v červnu 2010  nám bylo 
oznámeno, že dotace nebyla pro tento projekt z programu ROP Středočeského kraje schválena. 
Po jednání na Krajském úřadě  Středočeského kraje a  na  ROP  Střední Čechy a i po již výše  
zaslané zprávě ze Středočeského kraje týkající se přidělování dotací na MŠ vybraným obcím 
Středočeského kraje, je nanejvýše pravděpodobné, že dotace na stavby MŠ budou určeny pouze pro 
vybrané velké obce  městského typu a u menších obcí pouze za účelem rozšíření již stávajících a 
provozovaných MŠ. 
 
Zastupitelstvo obce vyhodnotilo situaci v možnostech získání dotačního titulu z programů 
Středočeského kraje na rekonstrukci budovy č.p. 76 na MŠ za nereálnou a vzhledem k ekonomické 
situaci i za neperspektivní. Z těchto důvodů  přijalo a schválilo tři varianty možného náhradního 
řešení : 
  

a) vybudování mobilní MŠ – dřevostavba na pozemku obce 
reálný termín zahájení :  1. 11 2010 

 
b) umístění prozatím po cca 10 dětí do MŠ v Říčanech a Mukařově. Tuto variantu jsem 

projednala se starosty uvedených obcí, kteří přislíbili předložení našich požadavků do 
zastupitelstva ke schválení. Nejbližší možný, ale zatím nepotvrzený termín zahájení : školní 
rok  2011 – 2012.  
 

c) zahájit postupné a nezbytné opravy budovy č.p. 76 v majetku obce  hrazené z obecního 
rozpočtu a s rozložením finančních nákladů na celé příští volební období. 
Nejbližší pravděpodobný termín zahájení :  školní rok 2013 - 2014 
 

Za  účelem zjištění skutečného zájmu cílové skupiny občanů obce Babice mající děti v předškolním 
věku o jejich umístění do MŠ ve výše uvedených variantách, zpracovala obec příslušnou anketu, 
která je umístěna na webu obce. 
 
 
ad/2   Komunální odpady : 
 
v letošním roce provedl Obecní úřad vyhodnocení platební morálky z hlediska placení poplatku za 
komunální odpad podle platné obecně závazné vyhlášky č.1/2008, včetně jejího dodatku č.1.   
Platební morálka se oproti roku 2009 podstatně  zlepšila. Nebudeme proto vystavovat  žádné 
platební výměry. 
Obec v tomto roce rovněž zavedla pravidelný  svoz  bio odpadu. Řada občanů již tuto službu 
využívá a vzhledem k její výhodnosti se přihlašují další.  
    Bohužel, i v tomto roce přetrvává nedodržování pořádku v okolí kontejnerů na tříděný odpad, což 
je neustálým, ale oprávněným předmětem kritiky slušných občanů. Určený pracovník obecního 
úřadu téměř každý týden provádí úklid okolo kontejnerových stání, ale někteří občané ukládají do 
kontejnerů, nebo i mimo ně komunální odpad, který do tříděného odpadu nepatří !! 
    Dále obec zajišťuje svoz velkoobjemového odpadu a to pravidelně každý měsíc až do konce 
října. Mimo to se provádí 2x do roka svoz nebezpečného odpadu. 
 



. 
 
ad/3    Dopravní situace v obci  : 
 
 
za účelem zpomalení a zklidnění provozu byla v celé obci zavedena „Zóna 40.“ 
Bohužel, nezodpovědní a neukáznění řidiči tuto rychlost nedodržují a v některých případech i 
značně překračují. 
S ohledem na bezpečnost chodců,  Obecní úřad  řeší a  jak preventivní tak i represivní opatření. 
 
preventivní opatření : 
− výstavba chodníků - podle finančních možností, jim budou dány priority v nejohroženějších 

úsecích obce 
− výstavba  přechodů pro chodce – předpokladem je vybudování chodníků. 
− zkvalitňování a doplňování dopravního značení  

 
 
represivní opatření: 
 -    spolupráce s Městskou Policií Říčany ve věci trvalé spolupráce při dopravně bezpečnostních 
akcích, případně i při zajišťování pořádkové služby (za tím účelem je zpracována veřejnoprávní 
smlouva, která je v současné době v jednání s vedením Městského úřadu Říčany), bohužel tato 
smlouva není stále podepsaná, údajně až po komunálních volbách. 
 
Spolupráce s Policií České republiky je v tomto ohledu bohužel i přes písemné urgence, trvale 
negativní. Důvod je stále stejný – nedostatek policistů v přímém výkonu služby ! 
 
    Z diskuze občanů, která proběhla na webu obce  vyplývá, že občané by si přáli zpomalení 
dopravy i na komunikacích III. třídy, které nejsou v majetku obce. Typ  zpomalovacího zařízení - 
retardéru, který je pro komunikaci  III. třídy vhodný a který nám Správa údržby silnic za určitých 
podmínek může povolit je  finančně velmi náročný, neboť se jedná o dopravní stavbu, vyžadující 
projektovou přípravu a stavební povolení.. Nejedná se v žádném případě o kovové či plastové 
prahy, které jsou sice relativně levné, ale jsou nebezpečné, hlučné a vyžadují před zimní údržbou 
demontáž.  Obec přesto  počítá se stavbou retardérů  na vytipovaných úsecích ulic Starobabická a 
Mlejnská, i když stanovisko příslušných institucí, které stavbu retardérů povolují je  takové, že 
povolení k jejich výstavbě předpokládá bezprostřední blízkost  školy, školky, hřiště, jinými slovy 
velký pohyb dětí.  Posledně  uvedený  předpoklad  bychom splnili argumentem o zvýšeném pohybu 
maminek s kočárky, ale i starších občanů. Jednání o možnostech zpomalovacích zařízení na bázi 
dopravních staveb bude pokračovat i v  roce 2011. 
 
 
ad/4     Výzvy : 
 
 
-   volný pohyb psů v zastavěných lokalitách obce -   stále trvá výzva  pro některé majitele psů, 
kteří nechávají své psy volně běhat po veřejném prostranství i přes upozornění pořádkové komise 
Obecního úřadu. Majitelé tak porušují  obecně závaznou vyhlášku obce Babice č. 1/2004, (článek 2 
písm. c), článek 3 písm. a)  a dále obecně závaznou vyhlášku obce Babice  č.2/2006, (článek 3), kdy 
jejich domácí miláčkové nekontrolovaně pobíhají v zastavěných lokalitách obce a je jen otázkou 
času, kdy může dojít k nehodě . Proto  zastupitelstvo obce v y z ý v á  občany obce – majitele psů, 
aby řádně dodržovali  stanovená pravidla pro jejich pohyb v obci. V opačném případě, po marné 
výzvě k nápravě, bude nezodpovědný přístup dotyčného  majitele psa kvalifikován jako přestupek, 
jehož řešení bude předáno přestupkovému oddělení městského úřadu v Říčanech.  



 Je občanskou povinností každého občana obce předat zjištěné poznatky o volném pohybů psů, 
zejména bojových a jim podobných plemen, jako podnět k řešení na Obecní úřad Babice, přímo 
k Městskému úřadu Říčany, nebo  v případě neodvratitelného ohrožení  na  č.158  Policie ČR.. 
Podnět musí mít písemnou formu, aby mohl být  použit jako důkazní materiál  při zahájení řízení ve 
věci podezření ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku podle zákona č. 200/2001 Sb.  
 
-    problematika základní údržby nemovitostí  -   tak jako v roce 2009,  tak i roce 2010 na 
Obecní úřad přichází také velké množství stížností na sousedy stěžovatelů, kteří většinou ještě 
nezahájili stavbu rodinného domu, ale svoji parcelu z různých důvodů neudržují v řádném stavu, 
zejména v průběhu vegetačního období nesekají trávu a vzrostlé náletové rostliny. Vzhledem 
k tomu, že Obecní úřad nemá žádný zákonný nástroj na postih těchto soukromých majitelů (nejedná 
se o veřejnou zeleň),  v y z ý v á  proto tyto vlastníky, aby s ohledem na své sousedy a dobré 
sousedské vztahy tak činili zcela dobrovolně a včas.  Jiná situace by ovšem nastala, pokud by se 
prokázalo, že neudržovaný soukromý pozemek se stal zdrojem např. přemnožení hlodavců, klíšťat 
či jiných parazitů nebo nálet semen z něj způsobí u sousedů prudký nárůst plevele či se stane 
epicentrem nebezpečných alergenů a podobně. 
Pak se jedná samozřejmě již o protiprávní jednání a může být řešeno ve smyslu občanského 
zákoníku nebo přestupkového či trestního zákona.   

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  
      
ad/5     Různé  : 
 
  -  Obec ještě v tomto roce provede podle plánu práce úpravu veřejného prostranství v ulici Ke 
Skále a úpravu kontejnerového stání v ulici K Lesu. 
 
   -  Obecní úřad vzhledem k bleskovým povodním a  přívalovým dešťům začal  již začátkem roku 
preventivně čistit koryto potoka  Výmoly tak,  aby bylo průtočné v úplném profilu a zbavené 
naplavenin. 
   -  SDH obce Babice obětavě zasahoval při výjezdech, kdy byly po prudkých deštích  nahlášeny 
zatopené sklepy. 
 
 
 
 
                                                                             
V  Babicích , dne 14. 8. 2010  
 
 
Za Obecní úřad Babice 
starostka obce, Iva Kačírková                                                                        
  
 


