
Zápis č.1 z jednání Výboru pro rozvoj m ěsta a ekologii ze dne 18.1.2015 

 

Přítomni:  Pavel Ecler, Eva Málková, Věra Krčmová, Lenka Láchová, Martin Dykast 

Omluveni:  xxx 

Hosté:  xxx 

Program: 

1. Priority výboru 
2. Aktuální záležitosti 
3. Tvorba dotazníku pro občany Veltrus 
4. Usnesení 
5. Závěr 

 

1. Priority výboru 
- vytvořit  Strategický plán města – jedná se o dokument potřebný i pro dotace 
- vyhotovit dotazník pro občany, včetně otázek co chceme vědět od občanů  
- ukončení spolupráce se stávajícím zhotovitelem územního plánu  
- vytvořit nový Územní plán 
- sledovat žádosti o větší zástavby na katastru města např. pískovny, hydroclony, haly 
- zajistit opět imisní měření 
- sledovat záměr na výstavbu letiště Vodochody 
- Vyjádření k EIA a Rafinérii, zadávat odborníkům např. JUDr.Tošner 

 

2. Aktuální záležitosti 

- schůzky výboru budou alespoň jednou za čtvrtletí a dle potřeby 
- bezpečnost a městská policie, hasiči – prověřit jak to bude v případě uzavření silnice 

u mostu (Pavel) 
 

3. Tvorba dotazníku pro ob čany Veltrus 
- Pro distribuci využít seznam občanů pro volby  

SWOT analýza: 

- silné stránky: park a zámek, blízkost Prahy, dobrý rezidenční vzhled obce, blízkost 
dálnice, spolková činnost, existence školy a školky, částečně udělaná protipovodňová 
opatření 

- slabé stránky: přístupnost k zdravotnímu středisku, životní prostředí, znečištění 
vzduchu, hluk, prašnost, halda Strachov, krátký čas dostupnosti Městské policie, 
vysoký počet budov města a jejich stav, chodníky a dobudování komunikací ve staré 
části obce, dešťová kanalizace 

- příležitosti: vybudování, zlepšení cyklostezek vč. Kaučuku, ochranná zeleň,  



- ohrožení - záplavové území, kapacita protipovodňových opatření, zvýšení dopravy 
v obci, výstavba hal a pískoven v okolí, budoucí rozvoj obce/nárůst obyvatel a 
chybějící kapacita infrastruktury obce  
 

4. Usnesení 
 
US 1.1 - Vytvořit dotazník pro občany, sestavit otázky 
US 1.2 - bezpečnost a městská policie, hasiči – prověřit jak to bude v případě 
uzavření silnice u mostu  
 
 

5. Závěr 

Zapsal: Martin Dykast 


