Prosinec 2018

Trnitá cesta ke svazkové škole
Již necelá dva roky běží příprava projektu svazkové školy v Úvalech. Projektu se účastní město Úvaly
spolu s obcemi Sibřina, Dobročovice, Květnice, Zlatá a Přišimasy v rámci Dobrovolného svazku obcí
Povýmolí. Jak jsme tedy daleko?
Slovy autora Knoflíkové války: „Kdyby jsme bývali věděli, co nás čeká, tak bychom se do toho snad
ani nepouštěli…“. Ale to je jen parafráze. Novou školu Úvaly a celý tento region potřebují, tak
nezbývá než bojovat.
První problém, kterému jsme čelili, bylo původně navrhované umístění školy v bezprostřední blízkosti
zástavby na Nových Slovanech u ulice Polská. Obyvatelé v této části Úval se však postavili proti, a to
natolik razantně, že jsme se spolu s ostatními obcemi domluvili, že školu umístíme na místo sjednané
již původní smlouvou mezi společností realizující projekt na Hostíně a tehdejším starostou města
panem Janem Šťastným v roce 2008.
Zde jsme však narazili na tři problémy, jejichž vyřešení se táhlo skoro celý loňský rok. Tím prvním
problémem byl nesouhlas Ředitelství silnic a dálnic, které blízko navrženého místa pro školu plánuje
postavit přeložku silnice I/12. Dojednání podmínek pro výstavbu školy s ŘSD se táhlo až do konce
loňského podzimu, ale dnes můžeme říct – podařilo se. U školy vznikne protihlukový val, který bude
ozeleněný a výsledné řešení nakonec bude prospěšné jak pro děti ve škole, tak pro obyvatele jižních
částí města.
Druhým problémem bylo, že přes lokalitu vede rádiový paprsek Českých radiokomunikací, kde je
nutné zajistit smluvně jeho přeložení. Pokud se nestane nic nečekaného, bude v lednu podepsána
smlouva o přeložení paprsku, a tím bude celá věc vyřešena. Třetím problémem pak bylo samotné
naprojektování přístupové cesty, což bylo vázáno na přípravu II. etapy projektu Hostín.
V současné době to tedy vypadá tak, že snad již nic nebude stát v cestě k vydání územního rozhodnutí
a svazková škola by tak měla někdy v průběhu března 2019 získat územní rozhodnutí. Potom potrvá
zhruba rok až rok a půl doprojektování školy do fáze projektu pro realizaci stavby a získání stavebního
povolení.
Nastane nejtěžší část, a to samotné profinancování výstavby školy. Při současných cenách výstavby
jsou celkové náklady na výstavbu školy odhadovány na cca 450 milionů Kč. To je částka, kterou ani
Úvaly, ani žádná z obcí ve svazku obcí Povýmolí nejsou schopny dát dohromady, a tak je jasné, že bez
pomoci státního rozpočtu projekt nebude moci vzniknout. V současné době je úvalská svazková škola
zařazena do vládního programu výstavby základních škol v prstenci okolo Prahy, problémem je však
rezervovaná výše alokace v částce 240 mil. Kč pro školu v Úvalech. Je jasné, že i částka 210 milionů
Kč nezbytná pro dofinancování projektu je pro Úvaly a obce ve svazku nedosažitelná. V podobné
situaci jsou však i další obce, které výstavbu škol v rámci výše uvedeného programu připravují
(Ondřejov, Jenštejn – Podolanka atd.). Čekají nás tedy další perné dva roky jednání a získávání peněz
pro realizaci této nezbytné akce.
Věřím však, že výsledek (pokud se podaří, a já věřím, že se podaří) bude za vynaloženou energii stát.
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