
Z Á P I S  Č.1/2011 
ZE SCHŮZE OSADNÍHO VÝBORU SEDLČÁNKY 

 
konané dne 21. března 2011  

 
Přítomni: Petr Kabát, Jakub Procházka, Mgr. Jaroslav Hodyc, Andrea Maturová, Lenka 
Kadlecová, Jaroslav Chour, Jindřich Polívka, DiS. 
 
Omluveni: 
 
Přizváni: Radim Salamánek, Hana Salamánková 
 
NÁVRH PROGRAMU: 

1) Zahájení 
2) Představení členů výboru 
3) Schránky osadního výboru - umístění 
4) Dětské akce – převzetí organizace dětských akcí pod Osadní výbor od TJ Sokol – 

Radim Salamánek a Hana Salamánková 
5) Určení termínů dětských akcí na rok 2011 
6) Diskuse 
7) Závěr 

 
 
Zahájení : 18,00h         _______________                     Konec : 21,30h 

 
1.Zahájení  

 
Zahájení provedl předseda Osadního výboru p. Petr Kabát přivítáním všech 
přítomných. 

  
2.Představení členů výboru  
  
 P. Kabát také představil všechny členy výboru. 
 
 
3. Schránky osadního výboru - umístění 
  

Osadní výbor projednal vytvoření a umístění schránek pro komunikaci s občany a 
pověřil pana Jaroslava Choura výrobou 4ks schránek Osadního výboru, které budou umístěny  

1. – obchod – Vošverk  -  Sedlčánky + nová zástavba  
   2. – obchod – U Špalků - Sedlčánky 
   3. -  Císařská Kuchyně 
   4. – ul. K Borku u vývěsné tabule MÚ – Nové Sedlčánky u kurtů 
Schránky budou sloužit ke komunikaci občanů s osadním výborem. Obyvatelé tak dostanou 
možnost vyjádřit se a nadnést nejpalčivější problémy v místě jejich bydliště. 
Dále je ke komunikaci obyvatelům Sedlčánek s osadním výborem určena e-mailová adresa 
osadnivybor.sedlcanky@seznam.cz. 
 



4. Dětské akce – převzetí organizace dětských akcí pod Osadní výbor 
 
 Přizvaný host pan Radim Salamánek – předseda Sokol Sedlčánky ukončil organizaci 
zavedených úspěšných dětských akcí v Sedlčánkách. Tuto činnost vykonával ve spolupráci se 
Svazem dobrovolných hasičů.  
 
Osadní výbor se po dohodě s panem Salamánkem a paní Salamánkovou domluvil na 
organizaci dětských akcí. Osadní výbor bude ve spolupráci s panem a paní Salamánkovými 
v konání akcí pro děti v Sedlčánkách pokračovat a to již bez asistence SDH. 

 
 Osadní výbor tímto pověřuje pana Jakuba Procházku o podání žádosti Městskému 

úřadu o finanční dotaci na tyto akce pro děti. 
 
5. Určení termínů dětských akcí - rok 2011 
  
 02.4.2011 – Dětský karneval – sál restaurace u Strnadů 
 30.4.2011 -  Čarodějnice – hřiště  
 04.6.2011 – Den dětí  
 7-8/2011  - Prázdninové akce 
 10/2011    - Drakiáda 
 11/2011    - Lampionový průvod 
 12/2011    - Mikulášská 

 
6. Diskuse 
 
6a)  p. Jakub Procházka, nadnesl návrh na změnu trasy „školního“ autobusu č. 427. Autobus 
v tuto dobu zastavuje pouze na zastávce Sedlčánkách (u obchodu U Špalků). Pan Procházka 
navrhuje zastavit jak na této zastávce tak na zastávce u Císařské kuchyně. 
Děti z Císařské kuchyně musí takto ráno absolvovat cestu na zastávku až do Sedlčánek. 

- plánek – viz. příloha č. 1 
 
6b) p. Jakub Procházka dále navrhuje zřízení nových autobusových zastávek a jejich 
začlenění do dráhy spojů č. 281405, 286 427, 286443. – viz. příloha č. 2 
  
6c)  p. Jakub Procházka upozorňuje na stálé problémy s neukázněnými řidiči projíždějící 
Císařskou kuchyní a navrhuje, aby byl vypracován návrh na zklidnění dopravy, např. 
vodorovné značení vozovky, zřízení zpomalovacích bezpečnostních prahů podobných jaké 
jsou na silnici druhé třídy v Jirnech apod. 
 
6d) p. Jakub Procházka dále upozorňuje na katastrofální stav můstku přes Vejmolu 
v Topolníkách. 
 
6e) p. Jaroslav Chour upozornil na propadající se zámkovou dlažbu u bytových domů v ulici 
Smetanova.  
 
6f) p. Jaroslav Chour vznesl výtku na nedostatek odpadkových košů v obci ev.  košů na psí 
exkrementy. 
 
6g) p. Jaroslav Chour dále navrhl umístění zrcadla na křižovatku v ulici Komenského 
s odbočkou do Topolníků. 



 
6h) pí. Andrea Maturová navrhuje na žádost obyvatel Topolníků celoroční zajištění odvozu 
komunálního odpadu v této části obce. K této žádosti se připojuje i paní Lenka Kadlecová za 
obyvatele osady u Přívozu. V těchto částech obce se vyváží odpadky Technickými službami 
jen v měsících duben – říjen. V ostatních měsících Technické služby tuto službu nezajišťují.  
Obyvatelé těchto místních částí jsou tak nuceni sami odvážet odpadky do separačních dvorů 
nebo do části obce kde je odvoz odpadků zajištěn. 
Členové výboru se k tomu připojují, zvláště pak k řešení nesmyslného systému svozu, kdy 
Technické služby v letním období jezdí do Topolníků jednou týdně, zatímco do ostatních částí 
Sedlčánek a CK jednou za 14 dní, aby tak najezdily kilometry, které v zimě nebyly schopny 
vykázat.  
 
6ch) Osadní výbor dále upozorňuje na špatný stav silnic 

- Prostřední cesta – spojující ulici Jiřinská s ulicí Na Výsluní.   
- Zájezd -  Cesta k Topolníkám  

 
6i) Osadní výbor tímto žádá MÚ Čelákovice aby bylo před projednáváním všech záležitostí 
týkajících se městské části Sedlčánky a Císařská Kuchyně, vždy předem známo k dané věci 
stanovisko Osadního výboru  Sedlčánky.  
  
7.  Závěr 
 
7a) Další schůze osadního výboru byla stanovena na pondělí 18. dubna 2011.  
 
7b) Předseda Osadního výboru Petr Kabát poděkoval za účast a se všemi přítomnými se 
rozloučil a tím ukončil zasedání výboru. 
 
 
 
Zapsal: Andrea Maturová  Podpis:………………….. 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 Jakub Procházka  Podpis:………………….. 
 
  
 
Podpisy členů Osadního výboru Sedlčánky 
 
Předseda: Petr Kabát  Podpis:…………………… 
 
Členové: 
Lenka Kadlecová Podpis:……………. Jindřich Polívka, DiS.  Podpis:……………. 
 
Mgr. Jaroslav Hodyc Podpis:……………. Jaroslav Chour  Podpis:……………. 
 
Andrea Maturová  Podpis:..................... Jakub Procházka  Podpis:..................... 
 
 
Dne 21. března 2011, Čelákovice - Sedlčánky 


