
V historicky prvním místním referendu v obci Velké Přílepy bylo 
platně a závazně rozhodnuto, že obyvatelé nesouhlasí s trasou 
propojky dálnic D7-D8 a plánovaným sjezdem do Velkých Přílep, 
který si dohodlo vedení obce bez vědomí občanů se Středočes-
kým krajem. Pro opakované nerespektování zákona a obstrukce 
ze strany paní starostky a vedení obce, musel referendum po 
podání žaloby vyhlásit až Krajský soud v Praze. 

Středočeský kraj i zastupitelstvo obce tak bude muset nyní 
respektovat, při novém plánování koridoru této silnice a při 
projednávání vlivu na životní prostředí EIA, toto jasné stanovisko 
občanů. 

Nesouhlas 71,8 % hlasujících s plánovanou trasou propojky           
a nesouhlas 80,2 % hlasujících se sjezdem do ulice Kladenské,    
je jasným signálem pro vedení obce, že jeho neschopnost 
vyjednat lepší podmínky je pro obyvatele obce už nepřijatelná. 

V průběhu referenda se ještě někteří odpůrci, neznalí                             
a nerespektující zákon o místním referendu, snažili zabránit 
kontaktní kampani při hlasování. Opakovaně nám strhávali 
naše plakáty na schválených plochách v obci a dokonce došlo          
i na oznámení na Policii ČR, která přijela toto oznámení                        
v průběhu voleb vyšetřovat. Proto to před hlasovací místností 
chvílemi vypadalo jako na policejních manévrech. 

Zákon  o místním referendu však tuto kampaň nejen umožňuje,              
ale i přímo předpokládá. 

Ale jak známo, zoufalí lidé dělají zoufalé věci. Jsme rádi, že ani 
tyto kroky neodradily občany od svobodného vyjádření svého 
názoru na nekvalitu výsledků práce vedení obce. Místo zastupo-
vání zájmu občanů, tak zastupitelé do poslední chvíle zastupo-
valy zájmy krajského úřadu a místního developera, přes jehož 
pozemky by trasa propojky vedla. Jestli šlo o neschopnost či 
úmysl lze jen spekulovat. 

Tlaky kraje přes dotační tituly pro obce, osobní ambice či tlaky 
developerů přes výhodné výkupní ceny   (8 -16 násobek odhadní 
ceny) jsou totiž jistě velmi silnými faktory výsledků těchto 
jednání. Jinak totiž dosud nepochopitelné obhajování trasy v 
těsné blízkosti obce vysvětlit nelze, zvlášť když je tu varianta 
oddálení trasy, kterou občané již 2 roky požadují! 

Jsme rádi, že si drtivá většina občanů včas uvědomila rizika 
změn krajiny v okolí, zvýšení emisí a zejména nové dopravy, 
kterou by tato propojka dálnic do obce přivedla. Poděkování se 
jistě dočkají od svých dětí a vnoučat v budoucnu až budou 
porovnávat své životní prostředí s obcemi, přes které povede 
trasa „Aglomeračního okruhu“. Rozhodnutí občanů je díky 
vysoké účasti v místním referendu totiž trvalé a nelze jej změnit 
žádným budoucím rozhodnutím zastupitelstva nebo starosty 
obce! 

Ing. Vlastimil Zaviačič 
Spolek Kamýk a Přípravný výbor 
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REFERENDUM

BRIGÁDA V CUKRÁRNĚ PŘÍLEPY
Hledáme brigádníky, kteří chtějí pracovat ve stylovém prostředí 
moderní cukrárny. Práce na VÍKENDOVÝ PRODEJ v nově 
zrekonstruovaných prostorách CUKRÁRNY PŘÍLEPY ve Velkých 
Přílepech. Náplň práce: Prodej dortů, zákusků a dalšího malého 
občerstvení, dále příprava kávy. Praxe v oboru není nutná, 
uchazeče rádi zaškolíme. Nástup od ledna 2018 na DPP. Práce je 
vhodná pro všechny usměvavé a příjemné prodavačky, 
studentky, důchodkyně a další možné nadšence. 
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PRAVIDELNÝ ÚKLID CUKRÁRNY

V případě zájmu o bližší informace prosím volejte          
723 918 870  nebo pište na info@cukrarnaprilepy.cz

Hledáme výpomoc na úklid do nově zrekonstruovaných prostor 
CUKRÁRNY PŘÍLEPY ve Velkých Přílepech. Prostor má 80 m2. 
Jedná se o klasický každodenní úklid kavárenských prostor vč. 
toalet. Úklid bude probíhat PO-NE večer po zavíracích hodinách 
(po 18:00hod) nebo brzy ráno, záleží na domluvě. Reálně jsou 
prostory uklizeny cca za 1 hodinu práce. Práce na DPP.  Nástup od 
ledna 2018.
  

Referendum z pohledu 
jeho organizátorů

PLNĚNÍ BAGET V CUKRÁRNĚ
Hledáme brigádníka na plnění čerstvých obložených baget a 
sendičů v čase ráno od 6:00-7:30hod od PO-PÁ v Cukrárně Přílepy 
ve Velkých Přílepech. Nástup od Ledna 2018. Práce na DPP. 
Vhodné pro absolventy, rodiče na mateřské, důchodkyně a další. 
Praxe v oboru výhodou, není však podmínkou, zaškolíme.


