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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

dětem skončily prázdniny, nám dospělým čas dovo-
lených a život se dostává do svého obvyklého tempa. 
I my na obecním úřadě pokračujeme v každodenní 
činnosti, která je nutná jak pro chod samotného 
úřadu, tak především pro chod celé naší obce. S tím, 
jak se nám pomalu blíží konec roku, začínáme mimo 
jiné řešit také rozpočet pro rok příští. Jedná se 
o poměrně náročný proces, který bude řešen za 
účasti jak finančního výboru, tak zastupitelů obce.

Pracujeme také na projektech, které zlepší život nás, 
občanů obce. Vzhledem k tomu, že mnoho projektů, 
například cyklostezky v našem regionu nebo zajištění 
veřejné dopravy, překračuje hranice naší obce a dotý-
ká se širokého okolí, navštívil jsem v měsíci srpnu 
starostky a starosty všech okolních obcí a městských 
částí. Jsem totiž přesvědčen, že za vzájemné spolu-
práce budeme lépe schopni prosazovat zájmy jak 
naší obce, tak i regionu, ve kterém všichni žijeme.

U projektů, které byly naplánovány na letošní rok a je 
možné na ně čerpat dotace, nasazujeme zvýšené 
úsilí, aby se buď jednotlivé etapy nebo celé projekty 
dokončily ještě v letošním kalendářním roce.

S uváděním projektů do života je potřeba také organi-
zovat výběrová řízení a při výběru firem se snažíme 
oslovit také ty, které mají reference v blízkém okolí 
a každý občan si tak může ověřit kvalitu jimi prováděné 
práce. Například do výběrového řízení na odbahnění 
rybníka jsem navrhl zařadit i firmy, které prováděly 
odbahnění rybníků v Jesenici, Šeberově a Kunraticích. 
Samozřejmě tento návrh není konečným výběrem, je 
jen začátkem zdlouhavého procesu a do výběrového 
řízení se může přihlásit kdokoliv další, kdo splní zadá-
vací podmínky. Ale firmy, které zvítězily v minulosti 
u našich sousedů a svou práci odvedly kvalitně, posky-
tují dobrou záruku toho, že i u nás bude dílo provedeno 
v požadované kvalitě a v termínu.

Vzhledem k tomu, že za nedlouho se nám léto pře-
houpne do podzimu, což je nezvratným znakem blí-
žícího se konce roku, rád bych se od vás dozvěděl, 
které věci jsou pro vás důležité a na co se jak zastu-
pitelé, tak obecní úřad, mají zaměřit. V příštím čísle 
Vesteckých listů pro vás bude připraven dotazník, ve 
kterém budete moci uvést vaše nápady, přání a při-
pomínky. Tyto dotazníky využijeme ke zkvalitnění 
práce a pro přípravu plánu na příští rok. 

Na závěr mi dovolte, abych vás pozval na Marián-
ské posvícení, které se bude konat 13. září 2008 na 
fotbalovém hřišti a hrázi rybníka. Podrobný program 
najdete na stránkách tohoto vydání Vesteckých 
listů.

Přeji vám mnoho krásných podzimních dní.

 Miroslav Pašek
 starosta obce Vestec

Informace 
z obecního úřadu

Odvolání paní starostky Šedivé

Odvolání paní starostky Šedivé proběhlo náhle v její 
nepřítomnosti. Po několika měsících neúčasti se na 
úřad dostavili opoziční zastupitelé. Pod záminkou 
schválení rozpočtového opatření, aby nebylo nadále 
poškozováno dobré jméno obce neplacením faktur, 
přišli s jediným cílem. Rozpočtové opatření bylo jimi 
ihned z programu staženo a nahrazeno odvoláváním 
starostky, přijetím nového zastupitele p. Paška a jeho 
následnou volbou za starostu.

Za těchto okolností Norbert Dostál a František Šime-
ček přispěli svými hlasy a umožnili převzít řízení 
obce skupině zastupitelů, lobujících za zájmy sou-
kromých firem včetně Hardestu. V zasedací míst-
nosti nadšeně skandovali v hojném počtu přede-
vším jejich zástupci.

NORBERT DOSTÁL - ve volbách výrazně vystupující 
osobnost proti kapacitní výstavbě bytových domů 
spol. Hardest ve Vestci, kandidoval za sdružení Ves-
tec náš domov. V obou sestavách zastupitelstva, 
původní i současné, zastává funkci předsedy finanč-
ního výboru.

FRANTIČEK ŠIMEČEK - společně s odvolanou sta-
rostkou paní Šedivou kandidoval za ODS. V obou 
sestavách zastupitelstva zastává stále funkci mís-
tostarosty.

Tak zásadní změnou názorů, kterou prošli Norbert 
Dostál i František Šimeček, ukázali své morální vlast-
nosti a svým voličům mají co vysvětlovat..

 Ing. Miloš Koc, člen KV
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Informace o investičních akcích

Jak mnozí z vás již zaznamenali, došlo dne 6. 8. 2008 
ke změně starosty, kdy novým starostou byl zvolen 
Miroslav Pašek. Bývalá starostka však ještě těsně 
před svým odvoláním stihla provést několik zásad-
ních rozhodnutí, která značně zkomplikovala chod 
obce.

 Jedním z nich bylo například ukončení smlouvy 
o právním zastoupení, kdy den před svým odvoláním 
tuto smlouvu dohodou ukončila, přestože bylo jasné, 
že během 14 dnů jsou nařízena dvě soudní jednání, 
na kterých je přítomnost právníka zasvěceného do 
problematiky nezbytná. Požádali jsme o odročení 
těchto jednání, obecní úřad okamžitě začal hledat 
novou právní kancelář a zastupitelům byly na poradě 
dne 01. 09. 2008 předloženy nabídky právních kan-
celáří.

Investiční akce, na které je možné čerpat dotace, 
jsme převzali v různém stadiu připravenosti. Tato 
připravenost ale bohužel znamenala, že u většiny 
z nich nebyla ukončena ani stavební řízení nebo 
výběrová řízení na dodavatele a vzhledem k tomu, že 
se blíží konec roku, je zcela zřejmé, že bude ohrožen 
termín jejich dokončení, který je podmínkou pro 
vyplacení dotací. Pro přehlednost uvádíme informa-
ce o jednotlivých investičních akcích:

1) Mateřská škola – investice cca 30.000.000,- Kč
Pokračují práce na projektu, dosud není dokumen-
tace hotová, žádost k územnímu řízení čeká na 
výsledek projednání změny č. 4 územního plánu, 
neboť obcí zakoupený pozemek byl určen pro 
výstavbu rodinných domů, veřejné projednání pro-
běhne dne 30. 09. 2008. Již nyní je jasné, že ter-
mín pro podání žádosti o dotaci (15. 11. 2008) na 
tuto stavbu není v žádném případě možné stihnout. 
Dokud nebude projednána změna územního plánu, 
není možné požádat ani o územní řízení. Podmín-
kou dotace je nejen ukončené územní řízení, ale 
také podaná žádost o stavební povolení. Zde se 
bývalé vedení dopustilo několika zásadních chyb 
– počínaje nevhodným výběrem pozemku (nutná 
změna územního plánu, špatně přístupný poze-
mek, chybějící infrastruktura), nebyly včas prově-
řeny podmínky pro získání dotace a projektová 
dokumentace nebyla zpracována dostatečně rych-
le. Nyní máme dvě možnosti, kdy jednou z nich je 
realizace stavby pouze z vlastních prostředků 
(dotace mohla pokrýt zhruba polovinu nákladů), 
akcese v tomto případě již nebude mít obec pro-

středky na realizaci ostatních investičních akcí, 
nebo počkat s výstavbou do vyhlášení další dota-
ce, což je listopad příštího roku s tím, že podmín-
kou dotace je, že stavba nesmí být započata 
a nesmí být ani vybrán dodavatel. Tím se však 
posouvá počátek stavby a následné dokončení 
o další rok, v lepším případě tedy budou moci 
první děti nastoupit ve školním roce 2011/2012.

2) Vodovod a kanalizace Šátalka – investice odha-
dována přibližně 8.000.000,- Kč
Na tuto akci získala obec dotaci ve výši 900.000,- Kč 
již v loňském roce a samotná stavba měla být reali-
zována v jarních měsících letošního roku. K realizaci 
však nedošlo, tuto akci jsme převzali ve fázi, kdy byl 
osloven dodavatel, který zvítězil ve výběrovém řízení. 
Dne 04. 08. 2008 (dva dny před odvoláním původní 
starostky) však vítězná společnost z výběrového 
řízení odstoupila a vzhledem k tomu, že další nabíd-
ka v pořadí byla o téměř 4.000.000,- Kč dražší (cca 
2/3 navýšení) a rozpočet s takto vysokou investicí 
nepočítal, rozhodli zastupitelé dne 25. 08. 2008 
o zrušení výběrového řízení a vypsání nového. Nové 
výběrové řízení by mělo proběhnout v nejbližších 
dnech a spolupracujeme na něm s osvědčenou 
společností STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. z Čes-
kých Budějovic. Vzhledem k těmto okolnostem, na 
které jsme neměli vliv a převzali jsme je v uvedeném 
stavu, obec nebude schopna splnit prodloužený ter-
mín pro podání žádosti o dotaci na Ministerstvo 
zemědělství a ani termín dokončení této akce, který 
je taktéž podmínkou pro vyplacení. Proto se snažíme 
vyjednat další prodloužení termínů.

3) Rekonstrukce rybníka Vestecký – cca 5.000.000,- Kč
V současné době je v běhu výběrové řízení na doda-
vatele stavby. Na provedení této stavby obdržela 
obec ze Státního fondu životního prostředí dotaci ve 
výši 4.898.322,- Kč. Tuto dotaci je možné čerpat za 
předpokladu dokončení akce do konce února 2009, 
ale i zde již jednáme o možnosti prodloužení termínu 
dokončení, neboť se blíží zima a není jasné, vzhle-
dem k počasí, zda budou moci stavební práce při 
opravě hráze probíhat.

4) ATS Safina – cca 415.000,- Kč
U této akce již proběhlo výběrové řízení na zakázku 
malého rozsahu, vítězem se stala společnost AQUA 
SYSTEM s.r.o., cena díla dle uzavřené Smlouvy o dílo 
činí 414.383,- Kč, zakázka by měla být dokončena 
do 6 týdnů od podpisu, který proběhl dne 21. 07. 
2008, takže v těchto dnech by již mělo být dílo 
dokončováno. w
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5) Dostavba šaten na hřišti – cca 1.000.000,- Kč
Tato akce je v současné době ve fázi zpracování 
prováděcího projektu, toto dílo provádí ARX STUDIO, 
sdružení architektů, které zvítězilo ve výběrovém 
řízení a projekt by dle uzavřené Smlouvy o dílo měl 
být dokončen do 17. 10. 2008. Na tuto akci obec 
s žádostí o dotaci neuspěla, přesto bychom hrubou 
stavbu včetně zastřešení chtěli stihnout ještě do 
zimy.

6) Semafor u Safiny – cca 1.300.000,-Kč
Od května 2008 je v běhu územní řízení na výstavbu 
semaforu a úpravu komunikace, které však dosud 
není ukončeno. Na tuto akci je přislíbena dotace ve 
výši 400.000,- Kč z Fondu dopravně bezpečnostních 
opatření na silnicích Středočeského kraje, termín pro 
dokončení projektu a čerpání dotace je stanoven 
také na konec letošního roku. I v tomto případě ze 
stejných důvodů jednáme o možnosti prodloužení.

7) Multifunkční hřiště
12. 09. 2008 proběhlo soudní řízení, kdy právní 
zástupce obce požádal o odročení soudního stání 
o 3 měsíce za účelem smírného řešení sporu. Schůz-
ka s dodavatelem stavby se uskuteční koncem září. 
Naší snahou bude co nejdříve hřiště zprovoznit.

8) Dešťová kanalizace K Jahodárně
Zde je stanoveno další soudní řízení na počátek října, 
ale i v tomto případě bude naší snahou ještě před 
tímto řízením pokus o dohodu s příslušnou firmou.

Věříme, že uvedené informace vám pomohou získat 
lepší přehled o připravovaných a realizovaných 
akcích na území obce a že se nám je podaří úspěšně 
dokončit. 

 Obecní úřad Vestec

O elektronizaci veřejné správy

Problematika elektronizace veřejné správy je 
v poslední době hodně diskutovaným tématem, pro-
tože se v posledních letech ukazuje, že efektivní 
fungování státu je úzce spjato právě s elektronizací 
procesů ve veřejné správě. Civilizovaná společnost 
nemůže fungovat efektivně bez efektivní státní sprá-
vy a samosprávy. Za základní nosné pilíře efektivního 
fungování státu jsou považovány následující čtyři 
oblasti: elektronický oběh dokumentů; základní pro-
cesní úkony; jednotný systém registrů, jejich vzájem-
ná komunikace a výměna údajů; efektivní nakládání 

s veřejnými prostředky. Základem efektivního fungo-
vání veřejného sektoru je především možnost elektro-
nického oběhu dokumentů, který je podmíněn dema-
terializací dokumentů na úřadu.

Procesní úkony

Možnost činit alespoň základní procesní úkony elek-
tronicky je druhou oblastí, kam by měla směřovat 
snaha státu o dosažení svého co možná nejefektiv-
nějšího fungování. Základními procesními úkony - ať 
již z pohledu státu či občana - jsou instituty podání 
a doručování.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, od roku 2006 
nově upravuje obecné požadavky na správní řízení. 
Tato právní norma v § 37 umožňuje činit podání elek-
tronicky za použití zaručeného elektronického podpi-
su založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném 
akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. 
Správní řád zároveň ukládá správním orgánům 
povinnost zajistit pro přijímání podání učiněných 
elektronicky provoz elektronické podatelny.

Díky iniciativě MV ČR a obcí s rozšířenou působností 
s názvem „Podaná ruka“ rozjíždíme projekt elektro-
nických formulářů plynule navazujících na úspěšný 
projekt CzechPoint. Hlavní myšlenkou této iniciativy 
je „podat“ ruku občanům, firmám i živnostníkům for-
mou připravených formulářů, které je možné vyplnit 
a zaslat dopředu, popř. vyplnit s asistencí. Motto 
celého projektu zní: „Pošlete nám svá data dopředu, 
půjde nám to spolu rychleji“. Elektronické formuláře 
naleznete na internetových stránkách města 
(http://www.mestocernosice.cz/) v sekci Elektronické 
formuláře.

Elektronické formuláře v interaktivní formě usnadňují 
vyplnění a zjednodušují celý proces podání. Zásadní 
novinkou je možnost formulář „předvyplnit“, kdy 
občan může uvést i neúplné údaje, které zná. Před-
vyplněný formulář odešle prostým kliknutím na úřad, 
po odeslání obdrží identifikační číslo. Odeslání tímto 
způsobem občana k ničemu nezavazuje. Na základě 
identifikačního čísla může občan sledovat stav vyři-
zování svého požadavku, může být vyzván k jeho 
doplnění, opravě nebo předložení dalších dokumen-
tů a příloh. Pokud je vše v pořádku a občan se roz-
hodne požadavek potvrdit, dostaví se na úřad 
s potřebnými doklady, po sdělení identifikačního 
čísla obdrží svůj vyplněný a opravený formulář, který 
na místě podepíše. Teprve v tomto okamžiku je for-
mulář považován za oficiálně podaný.
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Ve srovnání s jinými způsoby podání, například elek-
tronickou poštou, odpadá nutnost použití elektronické-
ho podpisu. Odpadá rovněž nutnost opakovaných 
návštěv úřadu za účelem doplňování údajů či ověřo-
vání příloh. Komplikace s chybným vyplněním formu-
lářů by se tak měly omezit na minimum. Nutnou pod-
mínkou vyplnění formuláře je instalace 602XML Filleru, 
který je zdarma ke stažení na stránkách města. Občan 
má samozřejmě také možnost formulář předvyplnit 
a uložit si ho na disk v počítači k pozdějšímu použití 
nebo formulář vytisknout a podat jej písemně.

WEBCALL – vyvolávací systém na Internetu

Systém objednávání pořadových lístků a sledování 
front u přepážek na Internetu slouží veřejnosti již od 
1. června 2007. Od tohoto roku jsme systém rozšířili 
i na odbor dopravy tak, aby pokrýval nejvytíženější 
agendy, provozované na pracovišti v Praze 2, Pod-
skalská 19. Systém umožňuje objednat pořadový 
lístek v předstihu prostřednictvím Internetu a vyhnout 
se tak čekání ve frontě. Umožňuje též sledování 
délky front a naplánování vhodné doby pro návštěvu 
úřadu.

Systém WEBCALL nyní obsluhuje pracoviště 
správního odboru a odboru dopravy: příjem žádostí 
o cestovní doklady (pasy), občanské průkazy 
a řidičské průkazy, výdej dokladů, CZECHPOINT, 
evidence vozidel, ověřování listin aj. Služba je 
přípustná na internetových stránkách města 
(http://www.mestocernosice.cz/) v sekci Objednává-
ní klientů.

Občan, který má zájem objednat si pořadový lístek, 
zvolí po vstupu do objednávacího systému na výše 
uvedeném odkazu požadovanou činnost, v násle-
dujícím kroku vybere požadovaný den a hodinu. 
V posledním kroku občan uvede své jméno, násled-
ně mu systém objednávku potvrdí a přidělí 4-místný 
PIN. Občan si může potvrzení ihned na své tiskárně 
vytisknout nebo uvést svou e-mailovou adresu, na 
kterou obdrží potvrzení včetně instrukce, v jakém 
časovém rozmezí lze vyzvednout pořadový lístek. 
PIN je nutno zadat na klávesnici kiosku v přízemním 
vestibulu budovy Podskalská 19, Praha 2, po zadá-
ní volby Objednávky z Internetu. Občan následně 
obdrží lístek a bude v požadovanou dobu přednost-
ně obsloužen bez čekání ve frontě. Ke kiosku je 
však nutno se dostavit v požadovanou dobu s tole-
rancí ± 15 minut, v opačném případě nárok na 
objednaný lístek a tím právo na přednostní odbave-
ní pozbývá platnosti.

MISYS-WEB

Geografický informační systém (GIS), nazvaný MISYS-
WEB, zpřístupňuje občanům prostřednictvím Internetu 
důležitá data – územní plány, ortofotomapy nebo 
mapy záplavových území aj. Občan může pracovat 
na svém lokálním počítači v prostředí internetového 
prohlížeče s daty umístěnými na serveru města Černo-
šic. Podmínkou je standardní podpora jazyka Java, 
instalovaná v klientském počítači. Systém MISYS-WEB 
je primárně určen pro jednoduché a rychlé získání 
grafických a popisných informací, proto je do tohoto 
systému implementována nejdůležitější podmnožina 
operací s grafickými a popisnými operacemi.

Systém MISYS-WEB je včetně návodu k použití 
přístupný na internetových stránkách města (http://
www.mestocernosice.cz/) v sekci Mapy.

Závěr

Z výše uvedeného vyplývá, že elektronizace procesů 
ve veřejné správě probíhá v současné chvíli systé-
mově a koordinovaně.

Výklad k problematice zveřejnění 
informací o osobě, která uzavře-
la s obcí mandátní či jakoukoliv 
jinou smlouvu či dohodu jako 
příjemce veřejných prostředků!!

Uzavření mandátní či jiné smlouvy nebo dohody 
n e n í v režimu pracovního práva a tudíž se na něj 
n e v z t a h u j í důsledky, vyplývající ze zákona 
č. 101/2000 Sb. – Zákon o ochraně osobních údajů.!!!

Podle zákona č.106/1999 Sb – Zákon o svobodném 
přístupu k informacím je strana, která uzavřela man-
dátní či jinou smlouvu nebo dohodu s obcí, příjem-
cem veřejných prostředků a z toho vyplývá možnost 
dle uvedeného zákona tyto informace zveřejnit. 

Přesná citace – viz níže:

§8b
Příjemci veřejných prostředků

§8b (1) Povinný subjekt poskytne základní osobní 
údaje (Pozn. č. 4b: § 5 odst. 2 písm. a) zákona 
č. 101/2000 Sb.) o osobě, které poskytl veřejné pro-
středky.w
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§8b (2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na 
poskytování veřejných prostředků podle zákonů 
v oblasti sociální, poskytování zdravotní péče, hmot-
ného zabezpečení v nezaměstnanosti, státní podpo-
ry stavebního spoření a státní pomoci při obnově 
území. (Pozn. č. 4c: Například zákon č. 155/1995 
Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravot-
ním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o soci-
álním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní 
podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 12/2001 Sb., o státní pomoci při 
obnově území postiženého živelní nebo jinou pohro-
mou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťov-
nictví, ve znění pozdějších předpisů (zákon o státní 
pomoci při obnově území).)

§8b (3) Základní osobní údaje podle odstavce 1 se 
poskytnou pouze v tomto rozsahu: jméno, příjmení, 
rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, 
výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných pro-
středků.

Konzultace na MV ČR – JUDr. Adam FUREK

 Vypracoval: Ing. L. Vopálenský
 27. 8. 2008

Z redakční pošty

Stavební činnost 
v souvislostech

V roce 2006 s nástupem nového vedení obce jsem 
projevila zájem o práci ve stavební komisi, později 
komisi pro výstavbu a rozvoj, poradního orgánu sta-
rostky. Již na ustavujícím zasedání zastupitelstva 
vystoupily proti mé nabídce zastupitelky Zíková 
a Stupková. Jako důvod svých námitek uvedly mou 
nedostatečnou odbornost. Odpověděla jsem tehdy, 
že jsem vystudovala Stavební fakultu ČVUT. Navíc 
jsem si doplnila oprávnění pro výkon poradců 
v oblasti stavebnictví a architektury. 

V rámci schůzek komise byla zpočátku projednává-
na veškerá stavební problematika. Protože členové 
stavební komise, včetně zastupitelky Stupkové, 

z celkem pochopitelných důvodů odmítli systém 
rozdělování si jednotlivých kauz, studování podkladů 
a rozsáhlé projektové dokumentace ve volném čase, 
stavební agendu jsem postupně zpracovávala 
výhradně sama. Pro její řádné řešení bylo nutné 
zajišťovat další podklady a osvojení si práce se spe-
cializovaným softwearem. Výstupy z odborné analý-
zy jednotlivých případů ve formě návrhů stanovisek 
od počátku zasílám, v souladu s jednacím řádem 
komise, všem ostatním členům a odborně zdatným 
zastupitelům.

Jen za rok 2007 jsem projednala a navrhla řádné 
a včasné řešení 197 případů, které byly obci ze stra-
ny úřadů, žadatelů či investorů postoupeny. 

Tuto činnost jsem zdarma pro obec vykonávala po 
dobu devíti měsíců. Kromě stavební agendy jsem 
navíc vypracovala, či se podílela na vypracování 
následujících žádostí o dotaci na:

•  Revitalizaci okolí Vestecké rybníka 
(cca 240 000,-Kč)

•  Revitalizaci vestecké návsi-dokončení zdravotního 
řezu, výsadba keřového patra (138 000,-Kč)

•  Dostavbu sportovních šaten (0,-Kč) 
•  Odbahnění a rekonstrukci hráze, výpusti a přelivu 

Vesteckého rybníka (4 400 000,-Kč) 
•  Světelné signalizace a přechodu u Safiny 

(400 000,-Kč)
•  Dostavba sportovních šaten (dosud nevyhodnocená)

V lednu 2008, po odchodu stavebního technika, jsem 
obecnímu úřadu navrhla vykonávat tuto činnost na 
základě smlouvy.

S uvedením nových webových stránek obce jsou 
navržená stanoviska veškeré stavební problematiky 
navíc zveřejňována na stránkách komise. Za rok 
2008 jsem vyřešila více než 200 stavebních případů, 
včetně rozhodnutí silničního správního úřadu, roz-
hodnutí orgánu ochrany ovzduší, ochrany přírody ve 
věci kácení dřevin a ukládání náhradní výsadby, 
převodu pozemků do vlastnictví obce, stanovisek ke 
zjišťovacím řízením EIA vč. silničních staveb. Dále do 
mé činnosti spadá účast na místních šetřeních, při 
kolaudacích, na veřejných projednáních a organizo-
vání a koordinace investičních akcí obce, atp. V uve-
dených stanoviscích, pod všeobecnou kontrolou vč. 
veřejné, byly důsledně hájeny zájmy obce, bylo 
vyžadováno dodržování územního plánu, vyhlášek, 
podmínek stavebního povolení, požadavků odboru 
životního prostředí, atp.
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hlédnout „věcné“ výhrady místostarosty Šimečka 
k odváděné práci: „ Dokud tam bude vona, já na 
úřad nepudu!“, Buď já nebo vona“, „ Ta už sem 
nepáchne!“, atp.

Zášť vyvolaná zřejmě tím, že také tomuto majiteli 
pozemků obec konečně jeho žádosti vyřizovala 
stejně jako ostatním subjektům působícím v obci 
dle stanovených pravidel, dovedla tuto výjimeč-
nou osobnost místního politického života ke zdvi-
žení ruky za odvolání starostky, s níž ve volbách 
za ODS kandidovala. Není náhodou, že tento 
překotný zvrat byl před občany utajen. Aktu nepři-
hlíželi ani tak vestečtí voliči, jako spíše zástupci 
a příznivci stavebně realitní společnosti Hardest 
a podnikatelé z komerční zóny. Po nich v průběhu 
tohoto volebního období konečně, prostřednic-
tvím stanovisek obce hájících výhradně veřejné 
zájmy, stavební úřad požaduje sjednání nápravy 
v nesrovnalostech ve výstavbě: realizaci odsou-
hlasené veřejně prospěšné stavby komunikace, 
veřejné zeleně, dodržení limitů maximální zasta-
věnosti území, zajištění dostatečného počtu par-
kovacích míst pro stávající i nové obyvatele byto-
vých domů i zaměstnanců a zákazníků areálů, 
budování řádných a bezpečných dopravních 
napojení na komunikaci Vídeňskou, koncepční 
řešení napojení výstavby na inženýrské sítě 
zejména na sítě v majetku obce, realizaci ulože-
ných sadových úprav a náhradních výsadeb za 
pokácené stromy, legalizaci nepovolených staveb 
vč. autobazarů, řádné provozování čističky 
odpadních vod, řádné nakládání se srážkovými 
vodami, atp.) Nikdo z této lobistické skupiny vč. 
části zastupitelů nedokázal před připravovaným 
převratem nalézt věcný argument, v čem je uve-
dený přístup obce závadný a komu je na obtíž. 
Jediný argument zazněl z úst zastupitele Dostála, 
že obec supluje stavební úřad a vynakládá tak na 
mou mzdu zbytečné prostředky. 

Na argumentech však při prosazování privátních 
zájmů asi nezáleží. Pokud je dnešní situace v naší 
obci všeobecným obrazem politiky státu, měli by 
voliči příště lépe zvažovat volbu.

 Ing. B.Bucharová
 poradce v oblasti výstavby a architektury
 členka komise pro výstavbu a rozvoj obce

P.S. Za svoji práci, pravděpodobně z důvodů 
platební neschopnosti úřadu vyvolané politickými 

tahanicemi kolem rozpočtu obce, jsem dosud 
nedostala zaplaceno za několik měsíců. Můj pří-
pad však není ojedinělý. 

I přes tyto skutečnost jsem nabídla i novému sta-
rostovi Paškovi spolupráci ve stejném rozsahu dle 
platné mandátní smlouvy.

Kdo při odvolání starostky 
tleskal?

Dne 6.8.2008 jsem se zúčastnil veřejného zase-
dání zastupitelstva, na kterém byla odvolána 
paní starostka A.Šedivá a zároveň zvolen nový 
starosta pan M.Pašek. Rád bych se podělil 
s občany Vestce o skutečnosti, která mě zarazi-
la. Poté co byla paní starostka všemi přítomnými 
6-ti zastupiteli jednomyslně odvolána,následoval 
dlouhotrvající potlesk. Podíval jsem se do zase-
dací místnosti, byla plná, ale občanů Vestce 
poskrovnu, možná 10, nejspíš méně. Kromě 
zastoupení spol. Hardest byly přítomny pro mě 
samé neznámé tváře.

Po skončení schůze mě upozornila členka Komise 
pro výstavbu ing. Bucharová, že těch několik 
desítek dalších přítomných byli zástupci firem 
působících ve Vestci v komerční lokalitě. Proč 
měli takovou radost z odvolání paní starostky? 
Odpověď je jednoduchá.Všechny tyto firmy si 
před r. 2006 ve Vestci dělaly co chtěly, především 
nedodržovaly stavební povolení, často stavěly 
i bez něj, přehlížely se černé stavby autobazarů 
i porušování zásad územního plánu obce a ochra-
ny přírody. Za starostky paní Šedivé se to zatrhlo 
a to především zásluhou ing. Bucharové, která 
prosazovala výhradně veřejné zájmy obce a dodr-
žování předpisů, což těmto firmám pochopitelně 
nevonělo. Má snad uvedený potlesk znamenat, že 
si tito od nového vedení slibují, že se jim vrátí 
staré zlaté časy? Je nyní na novém starostovi 
a změněném zastupitelstvu, aby k tomu řeklo 
jasné stanovisko a to neprodleně sdělilo občanům 
Vestce.

Občas si čtu ve starších Vesteckých listech.Je to 
poučné, protože se hodně dozvím o charakteru 
některých spoluobčanů.V dubnových VL v r. 2006 
vyšel článek současného zastupitele N. Dostála, 
ve kterém kritizuje výstavbu nových bytových 
domů, včetně firmou Hardest.Cituji jeden odsta-
vec:" V obci se etablovalo několik firem,které 



 září 2008 Vestecké listy

9 K
ul

tu
rn

í 
a 

in
fo

rm
ač

ní
 m

ěs
íč

ní
k 

ob
ce

 V
es

te
c

realizovaly bytové domy. Jedná se například 
o SK-INVEST s.r.o., Stavební a realitní s.r.o., TLS 
development s.r.o., HARDEST a.s.atd.Všechny 
tyto firmy při výstavbě nedodržely buď závazky 
vůči obci,nebo podmínky územního plánu obce, 
územního rozhodnutí,či stavebního povolení. 
A není mi znám jediný případ, kdy by byly tyto 
firmy vedeny k odpovědnosti."

K tomu jen malá poznámka: Když se v obci 
našla ing.Bucharová, která se snažila přimět 
tyto firmy k uvedené odpovědnosti a zarazit jim 
nezákonné jednání, tak stejný pan Dostál vyvi-
nul své veškeré úsilí k tomu, aby tato vzdělaná, 
neuvěřitelně pracovitá žena přestala pro obec 
pracovat. Neštítil se ani šířit o ní nepravdivé 
informace o výši jejího platu, ačkoliv se podpi-
sem zavázal, že bude o informacích podobného 
druhu mlčet.

 Otakar Janata
 člen kontrolního výboru 

Kultura

Mariánské posvícení

Obecní úřad Vestec si Vás dovoluje pozvat na tradič-
ní posvícení: 

Kdy? 13. 09. 2008 9:00 – 22:00
Kde? Na fotbalovém hřišti a hrázi rybníka

Na co se můžete těšit? 

dopoledne
- slavnostní výlov rybníka

odpoledne
- soutěže pro děti
- pouťové atrakce a prodejní stánky
- Maxim Turbulenc + Yvetta Blanarovičová
- Horváth band
- pivo, víno, pečené sele
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Poslanec Václav Mikuláš

V dnešním úvodu vám nabízím dvě fotografie.

Na první je domek, který pamatují spíš naše babičky. 
Měl popisné číslo 79 a nacházel se na Šátalce v blíz-
kosti současné autobusové zastávky, pár kroků od 
autosalonu BMW Bychl. Zbourán byl v 90. létech 
minulého století. 

Druhá fotografie nám představuje člověka, který by 
měl být oprávněně zařazen do vestecké galerie 
významných osobností. Bydlel na úpatí šátalského 
kopce ve výše zmíněném stavení. 

Jmenoval se Václav M i k u l á š, byl poslancem 
Národního shromáždění Československé repub-
liky.

Jako malá si ho ve vzpomínkách jasně vybavuji. 
Vnímala jsem ho svýma dětskýma očima jako vyso-
kého, statného, noblesního pána v klobouku, který 
reprezentoval své postavení. Tehdy už byl v důcho-
dovém věku a vůbec nezapadal do venkovského 
koloritu. 
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Co víme o jeho životě? 

O svém otci vyprávěl a na mnoho otázek mi jednoho 
letního odpoledne ochotně odpověděl jeho syn Vác-
lav, již také důchodce a pamětník.

Poslanec Václav Mikuláš se narodil v roce 1886 
v Chrášťanech . Již jako šestnáctiletý učeň vstoupil 
do strany národně socialistické a dobyl si zde čelné 
místo jako řečník a organizátor. Za svého pobytu ve 
Vídni pracoval jako významný funkcionář dolnora-
kouského výboru národně socialistické mládeže. 

V roce 1912 se vrátil z Vídně domů a převzal po 
rodičích zemědělské hospodářství na Šátalce.

Po první světové válce se angažoval ve veřejné práci 
nejdříve v obci, pak v okresní správní komisi a jako 
člen Ústřední jednoty československých malozemě-
dělců se stal v roce 1924 jejím předsedou, jímž zůstal 
až do jejího rozpuštění v roce 1940. Od roku 1923 
zastupoval Československou stranu národně socia-
listickou jako poslanec Národního shromáždění. 
V něm pracoval až do jeho zastavení činnosti na 
prahu německé okupace.

V poslanecké sněmovně Národního shromáždění 
působil jako místopředseda zemědělského výboru. 
Dlouhá léta byl i členem výboru Zemědělské rady pro 
Čechy. Reprezentoval zemědělskou politiku a nikdy 
se nezpronevěřil jejím idejím. Byl spoluautorem knihy, 
která pojednávala o pobělohorských událostech. 

Vzpomínky zavedly mého vypravěče i ke květnovým 
událostem roku 1945. Na počátku revoluce se na 
Šátalce shromáždilo velké množství ozbrojených 
Němců na koních. Hledali partyzány. Vystrašení 
místní občané se shromáždili v prostorném sklepě 
blízkého hostince a pan Václav Mikuláš s Ing. Per-
lou se stali jejich mluvčími. Událost se naštěstí více 
nezdramatizovala a Šátalští se mohli vrátit do svých 
domovů.

Mohlo by se zdát, že Václava Mikuláše provázely jen 
úspěchy. Ale i on se musel potýkat s řadou problémů 
a vyrovnávat se s velmi bolestnými událostmi. Vždyť 
nikomu nesvítí slunce každý den. Je třeba se zved-
nout a jít dál. A k tomu musí mít člověk hodně síly.

 Blanka Pašková

Nově otevřená Gynekologicko – porodnická

AMBULANCE
MUDr. Petr Kolek, Poliklinika OPATOVSKÁ 1763/11, Praha 4

Ordinační hodiny: 

Po 8.00 – 14.00, Út 7.00 – 20.00, St 7.00 – 13.00, Čt 15.00 – 19.00, Pá 8.00 – 12.00

Tel.: 271 750 763, 604 614 376, www.gynekologiekolek.cz
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Prodám byt v DV
2+kk, 42 m2 v Jesenici. 

1. patro ze 3, novostavba z roku 2003. Plovoucí podlahy + dlaž-
ba, vestavěné skříně, nová kuchyňská linka se spotřebiči, fran-

couzské plastové okno, žaluzie, sklep, parkování u domu.

CENA 2.300.000,- Kč, tel.: 774 203 831

Pranostiky ZÁŘÍ

• Co srpen nedovařil, září nedosmaží. 
•  Začátek tohoto měsíce přináší lidem i hovadu zlé 

páry a mlhy. 
•  Září, na léto jde stáří. 
•  Jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří. 
•  Teplé září - říjen se mračí. 
•  Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří. 
•  Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose. 
•  Jsou-li v září noci i jasné i suchy, nebude po hou-

bách ani potuchy. 
•  V září sic slunce ještě hodně svítí, ale kabát již při-

pravený musíš míti. 
•  Babí léto - léto na odchodě.  
•  Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro 

víno otrava. 

•  Na dešti v září rolníků moc záleží.
•  Zářijová slota - hrstka deště, fůra bláta. 
•  Po hojných deštích v září osení zimní se podaří. 
•  Prší-li často v září, z lesů se dlouho voda paří. 
•  Prší-li hodně v září, vesele se sedlák tváří. 
•  Když je vlhko i v září , v lesích se houbám daří. 
•  Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. 
•  Bouřka v září - sníh v prosinci. 
•  Bouřky v září - na jaře mnoho sněhu. 
•  V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá. 
•  Divoké husy na odletu - konec i babímu létu. 
•  Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí. 
•  Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu. 
•  Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek 

a pozdní zimu. 
•  Září jezdí na strakaté kobyle. 
•  Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče. 
•  Září víno vaří, říjen – víno pijem. 
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Soukromé předškolní zařízení 

••  podnětné a vstřícné prostředí
••  projektová a zážitková metoda výuky 
••  bohatý denní program s ohledem na 

individuální potřeby dětí
••  prostor pro hru, činnosti a spontánní 

seberealizaci 
••  velký výběr z doplňkových zájmových 

programů (Angličtina hrou, Těším se 
do školy, Flétnička, Logohrátky, 
Zdravé cvičení, Tvořílek  …)

••  odborný pedagogický tým 
••  menší počet dětí ve skupině 
••  citlivý a individuální přístup
••  celodenní pedagogická péče
••  úzká spolupráce s rodiči

Školička Na zámku
Tvrz Kunratice, Golčova 1/2, Praha 4
otevřena od září 2008 s novým vedením
provoz po-pá  7.00 – 18.00

různé denní režimy od 7 200 Kč 
Informace a kontakt na telefonu: 775 337 670
E-mail: milena@skolickanazamku.cz 
www.skolickanazamku.cz 

Přijímáme Přijímáme 
nové děti nové děti 
do Školičky!do Školičky!
Zveme vás na návštěvu v průběhu 
celého roku (po tel. domluvě).
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