ZÁPIS
o průběhu XI. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy
konaného dne 20.4.2017 v klubovně hasičské zbrojnice
K bodu č. 1 – Zahájení
Pan starosta Ing. Ondřej Hudec zahájil XI. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy
v 18.00 hodin a všechny přivítal. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem.
Informace o konání Zastupitelstva jsou vyvěšeny na úřední desce úřadu městyse Ostrov u Macochy
a v pozvánce, kterou zastupitelé obdrželi.
Přítomno je 13 členů, jedná se o nadpoloviční většinu, takže zastupitelstvo je usnášení schopné.
Omluven je: Horský Michal, později přijde Jelínek František
Přítomno je 5 občanů.
Zapisovatelka: Hana Opatřilová
Pan starosta navrhl jako sčitatele hlasů paní Florkovou Hanu. Jelikož nebyly vzneseny další návrhy
a paní Florková souhlasila, pan místostarosta navrhl usnesení.
Usnesení 153/XI:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy určuje Hanu Florkovou sčitatelkou hlasů při jednání XI.
zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy.
Hlasování č. 1:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 2 – Schválení programu
Pan starosta uvedl, že všichni zastupitelé obdrželi program společně s pozvánkou na zasedání,
program byl zveřejněn na webových stránkách obce a byl také vyvěšen na úřední desce městyse.
Jelikož nebyly žádné návrhy na doplnění programu, nechal pan starosta hlasovat o usnesení.
Usnesení 154/XI:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
program XI. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy.









9.

Zahájení, určení zapisovatele a sčitatele
Schválení programu
Schválení ověřovatelů zápisu

Zřízení věcného břemene - Vintoky
Spolufinancování sociálních služeb
Zveřejnění záměru směny pozemků
Zveřejnění prodeje části pozemku p.č. 1689/1
Dotazy, připomínky a podněty
Závěr

Hlasování č. 2:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 3 – Schválení ověřovatelů zápisu
Pan místostarosta navrhl na ověřovatele zápisu Zdeňka Vašíčka a Ing. Květoslava Pekárka.
Jelikož nebyly vzneseny další doplňující návrhy a navržení zastupitelé souhlasili, nechal pan
starosta hlasovat o usnesení.
Usnesení 155/XI:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
určuje
Zdeňka Vašíčka a Ing. Květoslava Pekárka
ověřovateli zápisu z XI. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy.
Hlasování č. 3:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 4 – Zřízení věcného břemene - Vintoky
Pan místostarosta uvedl, že zastupitelé materiály k tomuto bodu obdrželi před jednáním
zastupitelstva. Kvůli tomuto bodu bylo svoláno toto mimořádné zasedání.
Na X. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy se obec vzdala předkupního práva ke
stavebním pozemkům na Vintoku. Aby tyto pozemky mohly vzniknout, je nutné (z rozhodnutí
stavebního úřadu) zřídit služebnost přes pozemek p.č. 354/1, který je v majetku obce. Tato
služebnost se zřizuje za symbolickou úplatu ve výši 150,-Kč.
Pan Haška si bohužel při rozdělování pozemků nevšimnul, že v rozhodnutí o dělení pozemků byla
uvedena jedna z podmínek, že musí být věcné břemeno zřízeno, trochu nelogicky z pozemku
komunikace. Pan starosta ukázal místo na geometrickém plánu. Toto věcné břemeno musí být
zřízeno pro budoucí majitele těch nemovitostí. V geometrickém plánu je to označeno. Bez tohoto
katastrální úřad nemůže schválit návrh na vklad pro jednotlivé majitele.
Pozemek, na kterém věcné břemeno zřizujeme je pozemek č. 354/1, který má 100.185 m2. Na
tomto pozemku jsou veškeré místní komunikace na Končinách a rozprostírá se od fary až po
Vintoky. Nevím, z jakého důvodu si toto dal stavební úřad do podmínek, ale začíná to být
pravidlem. S tímto se nesetkáváme poprvé.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, nechal pan starosta hlasovat o usnesení.
Usnesení 156/XI:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti cesty a stezky“ k pozemku p.č. 354/1 podle předloženého
materiálu
Hlasování č. 4:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 5 – Spolufinancování sociálních služeb
Tento bod již byl na minulém zasedání zastupitelstva a projednáváme jej znovu, protože nebylo
přijato usnesení. Na spolufinancování sociálních služeb nejsou malé částky.
Na služby sociální prevence a sociálního poradenství město Blansko požaduje příspěvek 28.000,Kč.
Na služby sociální péče, což je víceméně charita, kterou využívá nemalé množství občanů,

přispíváme částkou 144.000,-Kč.
Tato částka vychází z počtu klientů naší obce z roku 2015, kteří tuto službu využívají.
K rozhodnému roku 2015, z kterého se vypočítává výše částky, služby využívalo celkem 32 občanů.
Z toho 30 využívalo charitu a další dva využívali Domov Olga a Centrum Velan.
Posílal jsem vám vyúčtování dotace z loňského roku, která byla v obdobné výši. Když porovnáme
roky 2015 a 2016, tak meziročně je tam nárůst dalších pěti lidí, kteří tam využívali charity. Lze
předpokládat, že příští rok bude po nás město Blansko požadovat zase o něco více peněz.
Pan starosta vyzval přítomné k dotazům.
Členka zastupitelstva Paní Mgr. Svobodová Zdeňka
Chtěla bych se zeptat, jestli všichni občané, kteří využívají služby charity, mají trvalý pobyt
v Ostrově u Macochy?
Pan starosta
Toto přesně nevím, nekontroloval jsem to podle bydliště. Je možné, že je tam i někdo, kdo bydlí
v Ostrově u Macochy a nemá tady trvalý pobyt. I v minulosti jsme přispívali na občany, kteří tady
bydlí, ale nemají trvalý pobyt.
Ještě dodám, že částka 144.000,-Kč je na základě těchto jmen, které mám k dispozici a ta nižší
částka 28.000,-Kč je vypočtena z počtu obyvatel. Platíme 25,-Kč na obyvatele. Pro porovnání město
Blansko platí asi 65,-Kč na obyvatele a okolní obce 25,- na obyvatele.
Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 157/XI:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
uzavření „Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb“ s městem Blansko
podle předloženého materiálu.
Hlasování č. 5

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

V 18:15 hodin se dostavil člen zastupitelstva pan Jelínek František.
K bodu č. 6 – Zveřejnění záměru směny pozemků
Tento bod se týká zahrady a Tanenbergerového lomu. Pan starosta ukázal pozemky na mapě.
Obecní pozemky jsou dnes oploceny, anebo jsou dlouhodobě využívané panem Tanenbergerem
v lomu. Je to asi 5300 m2. Pan Tanenberger to chce znovu oplotit. Protože jsem mu již v minulosti
říkal, že tam nemalá výměra patří obci, tak navrhnul, že bychom to směnili za pozemky, které má
kousek dál. Pan starosta ukázal pozemky na mapě. Je to celkem 6300 m2, takže z této směny
budeme mít asi o 1000 m2 výměry více. Nicméně ty jeho pozemky bych považoval jako
lukrativnější. Na druhou stranu při žalobě by to vydržení bylo v náš neprospěch, protože obec se o
tyto pozemky dlouhodobě nestarala a nevyzývala, aby uživatel pozemky předal obci.
Paní Mgr. Svobodová Zdeňka
Ty pozemky od pana Tanenbergera by nemohly být blíž sebe?
Pan starosta
Tam jsou jiní vlastníci. Toto jsou nejbližší pozemky. Očekáváme, že v dohledné době začnou
komplexní pozemkové úpravy a my tu výměru budeme potřebovat na polní cesty. Je jisté, že na
tomto místě tyto pozemky naše nebudou.

Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 158/XI:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
zveřejnění záměru směny pozemků p.č. PK 1523/1, 1523/2, PK 1523/3 a 1523/4 ve vlastnictví
Městyse Ostrovu Macochy za pozemky p.č. PK 1580, PK 1583 a PK 1585
Hlasování č. 6

pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 7 – Zveřejnění prodeje části pozemku p.č. 1689/1
Tento bod se týká stodoly pana Hlaváčka, která je na obecním pozemku. Pan starosta ukázal
fotografii místa a geometrický plán, který ohraničuje budovu.
Člen zastupitelstva pan Tejkal Jaromír
Pozemek se bude prodávat majiteli toho domu u kterého stodola stojí?
Pan starosta
Ne, bude se prodávat panu Hlaváčkovi, který je majitelem stodoly.
Pan místostarosta Ing. Pekárek Květoslav
Stodola není zřejmě prodaná společně s domem z důvodu toho, že pozemek pod ní vlastní obec.
Předpokládám, že po vyřešení bude pan Hlaváček stodolu chtít prodat.
Paní Mgr. Svobodová Zdeňka
Obecní pozemek zasahuje i pod okna sousední nemovitosti. Nebylo by vhodné to vyřešit i s nimi,
aby se pozemek mohl rozdělit a prodat? Oni tam mají zahrádku.
Pan starosta
Pokud to dobře vnímám, tak si myslím, že nezasahuje pod okna. Vzhledem k tomu, že se jedná o
zveřejnění záměru, tak toto do příště vyřešíme. Pokud dnes schválíme zveřejnění záměru, tak to do
příštího zasedání zastupitelstva zjistím. V geometrickém plánu jsou vyznačeny lomové body.
Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, navrhl pan starosta usnesení.
Usnesení 159/XI:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1689/1 podle předloženého materiálu
Hlasování č. 7

pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č. 8 – Dotazy, připomínky a podněty
Pan starosta
Dříve, než otevřu diskusi, bych vám chtěl sdělit několik drobných informací.
Informace o tom, že se opravuje kanalizace u základní školy. Možná jste si toho všimli, pokud
chodíte kolem. Týká se to toho problému, jak zmiňoval Ing. Pekárek na minulém zastupitelstvu, že
nás navštívila Inspekce životního prostředí s tím, že jsou problémy na dešťové kanalizaci. Dostali
anonymní podnět, že z dešťové kanalizace vytékají splašky. To se v tuto chvíli řeší. Doufám, že to
bude co nejdříve vyřešeno, abychom inspekci mohli dokázat, že nám stav není lhostejný a oni by
k nám pak mohli být trošku milosrdnější s ohledem na možné sankce, které nám hrozí. Snažím se
v to aspoň věřit.
Další informací je to, že jsme zahájili výběrové řízení na II. etapu revitalizace náměstí. Určitě jste si
všimli, že je vykácený parčík. Nevypadá to moc hezky, ale vzhledem ke stavbě komunikace to bylo
nevyhnutelné.
Pro informaci, za týden, co jsme zveřejnili zadávací dokumentaci, respektive výzvu k podání
nabídky na revitalizaci náměstí, se nám přihlásilo 15 zájemců o tuto stavbu.
Koncem března jsme se sešli se členy zastupitelstva Holštejna a řešili jsme intenzifikaci čerpačky
odpadních vod a možné napojení Holštejna na naši čerpačku. Vzhledem k tomu, že v průběhu
podzimu vyšel zákon o rozpočtové odpovědnosti, který Holštejn omezuje v hlubokém zadlužení,
tak je to zatím otevřené. Myslím si, že to bude natolik velká překážka, že nebude možné napojit
Holštejn na naši čerpačku.
Poslední věc, kterou mám zapsanou je reklamace jezírka na náměstí. Mnozí z vás si jistě všimli, že
hladina vody povážlivě kolísá. Nyní je velmi nízko, protože jsme přestali dopouštět vodu. Dnes
jsem se sešel s panem Haškou (dodavatelem stavby) a nastínili jsme si další postup prací. Protože je
to v reklamaci dle platné smlouvy, tak na konci příštího měsíce, až se jeho firmě trochu uvolní ruce,
by se měli pustit do opravy.
Člen zastupitelstva pan Mgr. Škvařil Josef
Viděl jsem základy pomníku před úřadem, myslím si, že to bude povedené. Chci se zeptat, jestli
obec nechystá nějaké slavnostní odhalení. Byla by to důstojná příležitost k připomenutí obětí.
Stanovit nějaké datum, kdy by byl pomník odhalen.
Pan starosta
Určitě se pomník nestihne dodělat do konce května. V říjnu by se to mohlo uskutečnit. Mohlo by to
být součástí nějakého podzimního lampionového průvodu, nebo nějaké podobné akce.
Člen zastupitelstva pan Zouhar Ferdinand
Před půl rokem jsem tady požadoval od redakční rady místního zpravodaje, aby zveřejnili článek o
nedovoleném pobíhání zvířectva na veřejných prostranstvích. Nejedná se jen o oblast kolem
rybníka, kde to poznali i otužilci, že tam ty exkrementy od psů jsou. K takovému porušování
dochází i na dětských hřištích. Na toto je vyhláška a chtěl bych, aby se o tomto občané dozvěděli ve
zpravodaji, který vyjde za dva měsíce.
Pan starosta
Redakční rada zpravodaje nerozhoduje o článcích, pouze je upravuje a nějakým způsobem
sumarizuje. Toto vnímám jako dobrý podnět a dám to do dalšího zpravodaje.
Pan Mgr. Škvařil Josef
Já na vás navážu. Byl jsem se podívat kolem rybníka. Rybáři, nic proti nim nemám, ale ten

nepořádek. Nemělo by se vyřešit nějaké sociální zázemí, aby nechodili do keřů? Je to tam nevábné.
Pan starosta
Jediné, co mě napadá je nějaká TOI TOIka s nepravidelným vyvážením.
Člen zastupitelstva pan Novotný Petr
Nedáme tam do rohu také koše? Když tam budou koše, tak se lidé umravní.
Pan starosta
Koše si píšu, dáme je tam. Na to jsem zapomněl.
Pan Novotný Petr
Ještě jsem se chtěl zeptat, jak vypadá lesní školka? Stíhá se to?
Pan starosta
Termín je šibeniční už jen pro to, že v této chvíli ještě není schválená dotace o kterou bylo žádáno.
Dotace je přislíbena, a to je dobrá zpráva. Probíhá projektová dokumentace a mělo by se to stihnout
do zahájení školního roku. Pokud ne, je slíbena nouzová varianta od jeskyňářů, že by bylo možno
na začátek využít jejich zázemí k tomu, aby školka mohla fungovat po dobu nezbytně nutnou, než
se dodělá zázemí.
Pan Novotný Petr
Slyšel jsem variantu, že se zvyšuje školkovné.
Pan starosta
Školkovné se nezvyšuje. Náklady tady budou samozřejmě jiné než náklady v běžné školce. Proto se
řeší varianta, jak zvýšit školkovné v lesní mateřské školce. Na druhé straně bych považoval za
nepřijatelné, aby se kvůli lesní školce zvyšovalo i školkovné v běžné školce. To je nesmysl.
Hledáme způsob, jak docílit toho, aby lesní mateřská školka byla financovatelná částečně i ze
zdrojů rodičů. V jiných městech, kde je poptávka trochu vyšší než u nás na obci, je běžná úplata za
školku 5.000,-Kč za měsíc. Řešíme, aby školkovné bylo vyšší, ale nedosahovalo, takových částek,
jak ve městech.
Pan Mgr. Škvařil Josef
Chtěl bych to doplnit o informaci, že jsem na krajském úřadu v rámci jednání o jiných problémech
s paní radní Pejchalovou a paní vedoucí odboru školství paní Polákovou narazili na lesní školku.
Paní radní napřed preferovala, aby se platilo plné školné, tak jak v jiných městech. Je to alternativa,
tak ať si to ti rodiče zaplatí. Nicméně jsme narazili na to, že když to bude pod školou, tak by mělo
být jednotné školné. To bylo první vyjádření paní vedoucí odboru. Následně byl nějaký nový
ministerský výklad a paní vedoucí odboru říkala, že se pokusí zjistit, jestli by tyto školky nemohly
mít rozdílné školkovné. Ale ani vedoucí odboru v tomto zatím neměla jasno.
Pan starosta
Myslím, že se to bude řešit v průběhu zahájení.
Pan Novotný Petr
Ale zájemci by měli mít jasno, kolik se bude platit.
Pan starosta
Informace dostávají zájemci o školku a dostali i předběžnou informaci o tom, že školkovné by bylo
asi ve výši 2.000,-Kč. Je tu i varianta, kdy školkovné zůstane ve stejné výši a doplatí se to
sponzorským darem.

Pan místostarosta Ing. Pekárek Květoslav
To asi bude muset být, protože školkovné nelze použít na platy. Vyhláška říká, že musí být využito
na provozní náklady. Tady hrozí, že ze státního rozpočtu nebudou pokryty všechny úvazky.
Pan Mgr. Škvařil Josef
Sponzorské dary tady v podstatě nahradí školkovné, jestli jsem to dobře pochopil?
Pan Ing. Pekárek Květoslav
Ano.
Z občanů pan Mrázek Josef
Na komunikaci na Bělé byly v posledních dnech zadělávány praskliny. Mělo by se pamatovat na to,
že až se bude dělat druhá etapa náměstí, aby se opravily praskliny i na ulici Nová a Zahradní. Jsou
tam praskliny a dost velké. Bylo by dobré to zalít, aby se to dál nedrolilo a nebyly třeba větší
opravy. Stačí to jen zalít asfaltem a bude to v pořádku.
Pan starosta
Takových míst je po obci více. Je to i na Sadové a Lesé. Budeme se tím zabývat.
Člen zastupitelstva pan Jelínek František
Jak se bude dál řešit parkování na veřejné zeleni na náměstí? Udělali jsme chodníky, trávníky a
dnes tam každý má parkoviště. Každý má u domu dvůr, kde by mohli zajet.
Pan starosta
V podstatě jsou dvě varianty. Na mou domluvu evidentně nedali. Jediná varianta, jak to dále řešit, je
zavolat policii, aby to pokutovala.
Pan Jelínek František
Tak to třikrát uděláme a bude klid. Na jedné straně sečeme trávníky před domy občanů, ničíme
mechanizaci na vyjetých kolejích od aut a na druhé straně každý křičí, to taky sesečte, to je taky
obecní. Když se mechanizace poškodí, bude to platit obec.
Pan starosta
Je to dlouhodobý problém, přiznám se, že jsem ještě nenašel chuť na ty lidi zavolat policii. Problém
parkování v celé obci je dost velký.
Pan Jelínek František
To budeme pořád někomu uhýbat? Tady jdou lidi do kostela a na chodnících jsou naskládaná auta,
která musí občané obcházet po silnici.
Člen zastupitelstva pan JUDr. Pernica František
Neznám do detailu zákon o policii, ale domnívám se, že by pomohlo s pomocí policie domluvit
občanům, ale dál už nic. Jedná se totiž o parkování na veřejném prostranství. Tady se opakovaně
před 15ti lety řešila otázka zpoplatnění parkování na veřejném prostranství. O tomto se mluvilo
opakovaně, pak se mluvilo o architektonickém vzhledu obce, kde se označilo asi 11 subjektů, lidí,
kteří svoje stavby neměli v pořádku. Řešilo se to i se stavebním úřadem a bylo docíleno nějakému
mírnému zlepšení. Tady to parkování na veřejném prostranství by mělo být spíše předmětem
zpoplatnění než pokut prostřednictvím policie. Ono to, co říká pan Jelínek je pravda. Parkování
před domem v některých případech je nezbytné, protože ti lidé nemají jinou možnost, kde
zaparkovat. V některých případech je to otázka lenosti, otevřít vrata a zajet na dvůr. To je realita, je
to lenost. Rada by se měla zamyslet nad touto otázkou zpoplatnění parkování na veřejném

prostranství a nemusí to být velké částky. Jen aby si občané uvědomili, že dělají něco, co vzhledu
obce neprospívá.
Když mi bylo dáno slovo, tak bych se přimlouval i pro to, aby se rada zamyslela nad nemovitostmi,
jejichž vzhled obci škodí. Jsou to mnohdy maličkosti nevyžadující žádné velké investiční náklady
pro majitele nemovitostí. Jde jen o to je odchytnout a sdělit, že voda z okapů se nepouští na nové
komunikace, že oprýskané zdi u nové komunikace nesvědčí dobrému vzhledu obce atd.
Na předposledním zastupitelstvu jsem zvedl ze židle pana starostu svojí připomínkou a dotazem
k tomu, proč rada doporučila prodej pozemku k č. popisnému 3. S dovolením nechám kolovat
fotografii starou asi 30 let, kde předzahrádky tvořily určitý kolorit. Skutečně mi nešlo o to, zabránit
prodeji nějakého kousku pozemku, ale šlo mi o to, aby obec k něčemu vypadala. Předzahrádky
skutečně byly a jsou pěkné. Je skutečností, že v některých obcích dokonce obec, jako taková,
přispěla majitelům na opravu budov, předzahrádek, komunikací a chodníčků. Šlo mně o to, aby se
věci řešily v souvislostech, aby rozhodnutí, které rada nebo zastupitelstvo udělá, bylo ve prospěch
vzhledu obce.
Pan starosta
Začnu u toho, že mě zvedl ze židle prodej pozemku u domu č. 3. Mě nezvedl ze židle prodej
pozemků, ale ta interpretace kolem toho. To jen na doplnění.
Otázkou zůstává, a to je věc zásadní, jakým způsobem motivovat majitele nemovitostí k tomu, aby
si své nemovitosti dali do pořádku? 95 procent nemovitostí není v havarijním stavu. Ty
v havarijním stavu můžeme řešit ve spolupráci se stavebním úřadem.
Týká se to zejména návsi, troufám si říci, že téměř polovina domů je neobydlená, což je obrovská
škoda. Na druhou stranu je to věc dlouhodobá, kdy vlastníci mají ty domy desítky let, a přestože
domy chátrají a nikdo tam nebydlí, nikdo je nedonutí domy prodat, nedej bože do nich investovat.
Jestli máte nějaký recept, rád si ho vyslechnu. Já sám nevím, jak někoho motivovat k tomu, aby si
dům udržoval lépe než doposud.
Pan JUDr. Pernica
Recept je složitý. Já chodím po obci a vnímám celou řadu usedlostí a nemovitostí, které obydlené
jsou a lidé o ně nepečují. Za svého fungování jsem to řešil poměrně nepopulární cestou, a to sice
tak, že jsem tu záležitost nafotil a těm lidem jsem to poslal dopisem s výzvou, aby se nad tím
stavem zamysleli a nějakým způsobem to řešili. Ať už to bylo ohniště u starého hřiště, nebo dalších
asi jedenácti objektů. Ať se to týkalo fary, domu pod svazarmem, Meruňkovo a další. Je to
nepopulární opatření, dělal jsem to na svoje triko, byl jsem si vědom toho, že ti lidé mně netleskají,
ale v podstatě jsem to měl jako starosta v platu. Neříkám, ať to dělá starosta sám, je tady rada, tak
nechť se nad tím zamyslí a této formy využije.
Pan starosta
Vrátím se k tomu, co jsem zapomněl, a to je parkování. Vidím v tom konflikt zájmů, jestli
zpoplatnit parkování na veřejném prostranství. Pan Jelínek říká něco jiného, než o co byste se snažil
vy. Jedna věc je, jestli povolit parkování a kde? A potom zpoplatnit tam, kde je to povoleno. Neřeší
to parkování na trávníku. To bych já osobně nezpoplatňoval, protože v tu chvíli to paradoxně
povolíme. To by nemělo být tím cílem.
To je jedna část obce, další je, když se projdeme spodní ulicí Sadová, tak tam v každé rodině jsou tři
auta a podle toho to na komunikaci vypadá. Podobný problém je na Lesé. Hlavně v zimě je to
obtížně sjízdné, protože se tam musí kličkovat mezi auty. Ale otázka je, co s těmi auty? Lidé si
nakoupí auta a očekávají asi od obce, že vytvoříme parkovací místa, nebo nevím, jak si to
představují. V těchto dvou ulicích nevím, jak předejít tomu, aby tam bylo tolik aut. Nebavím se o
návsi, protože ty domy mají velké pozemky a občané, pokud by chtěli, tak parkovat mají kde.
Je to věc na zamyšlení, to asi nějakým rozhodnutím tady nevyřešíme. Je to věc dlouhodobá, ale aut
určitě ubývat nebude. V letošním roce uděláme revitalizaci náměstí a vytvoříme větší množství
parkovacích ploch, tak se obávám, že uděláme parkoviště pro místní občany. To je věc, která mě

trápí. Lidé nebudou motivovaní ničím jiným, protože přijedou a nechají auto na parkovišti a
návštěvník obce možnost zaparkování moc mít nebude.
Člen zastupitelstva Pan Vašíček Zdeněk
Já bych chtěl říci, že je jasně vymezeno, kde se má parkovat. Na trávě parkovací místo není.
Auto parkuje i naproti faře. Přejedou přes chodník a parkují na trávníku. Kde parkují u domu, tak
budiž, ale na těchto nově opravených a zatravněných místech ne. Přestupkový zákon na to
samozřejmě myslí. Je tam pokuta na místě asi 5.000,-Kč.
Pan Zouhar Ferdinand
Prostě na travnaté ploše se nesmí stát nikde, ani v obci, ani ve městě.
Pan Jelínek František
Když jedu k nemocnici do Bohunic, kde je parkoviště plné, najedu jedním kolem na trávu a než se
vrátím, tak tam mám botičku. Nikdo se s tebou nebaví. A v Blansku to samé.
Pan starosta
Dobře, uděláme postup takový, že v prvé řadě vyzvu majitele, aby tam nestáli. Jestliže to nebude
fungovat, tak to vyfotíme, zašleme jim to, případně zveřejníme ve zpravodaji, což je nějaká forma
nátlaku a ostudy. Až poté bych viděl nějaký finanční postih. Do příště se tímto budu určitě zabývat
tak, aby se stav zlepšil.
Pan Mgr. Škvařil Josef
Jak říkal pan Mrázek o těch trhlinách v komunikacích, tak mám také připomínku, aby se
vyfrézovaná silnice u čerpačky zalila asfaltem. Myslet na to. A ještě jedna připomínka ke kanálu u
Hanauerů, asi je špatně usazený, protože při každém najetí auta vibruje a bouchá.
Pan starosta
Trhliny jsou na více místech, budu na to myslet. Kanál si píšu, podíváme se na to.

Jelikož nebyly další připomínky ani dotazy, pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva a popřál
všem pěkný zbytek večera.
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