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Zápis z veřejné schůze Osadního Výboru Stolín a Mstětín 

Konané dne 19. 11. 2018 v Hasičské zbrojnici ve Stolíně 

Účast dle presenční listiny 20 občanů, Ing. Rostislav Petrák a Jiří Regner 

 

Jednání zahájil Josef Záliš, předseda Osadního výboru v uplynulém volebním období. Zmínil, že 

pozvánka na dnešní jednání byla předána do každé domácnosti a přivítal přítomné občany a zástupce 

města. Dále zrekapituloval průběh jednání OV v uplynulém období, kdy se Osadní výbor scházel 

z důvodu výstavby kanalizace častěji. Poděkoval všem, kteří se práce v OV účastnili a na závěr 

zrekapituloval akce, které nás ve Stolíně a na Mstětíně čekají. Především výstavbu chodníku od Retipu 

k SAAR , opravu kapličky a výstavbu poldru Vrchy. 

Starosta města Ing. Rostislav Petrák poděkoval přítomným za účast, popsal postup vzniku nového 

Osadního výboru. Uvedl, že rada počítá s jejich vznikem cca v únoru 2019, Osadní výbor Stolín a 

Mstětín by mohl být ustaven již v prosinci 2018. Předal slovo panu místostarostovi, který má osadní 

výbory ve své gesci. 

Jiří Regner poděkoval za práci starému výboru, podrobně popsal náplň práce osadních výborů a 

představu rady města o jejich založení. Navrhl komisi, která provede na dnešním jednání volbu nových 

členů. Přítomní občané komisi jednomyslně schválili. 

Dále Jiří Regner vyzval přítomné k podání návrhů na členy Osadního výboru Stolín a Mstětín. 

Návrh členů byl v tomto pořadí:  

Josef Vondra, Josef Záliš, Miroslav Klepáček, Karel Středa, Ing. Vladimír Steger, Jaroslav Falta,                    

Bc. Lukáš Pelc. 

Na všeobecný názor občanů nebyla provedena navržená tajná volba a bylo hlasováno kompletně o 

celém složení Osadního výboru. Přítomní občané navržené kandidáty jednomyslně schválili. 

Vladislav Ježek st. Dále navrhl na funkci předsedy Osadního výboru Josefa Vondru, který obdržel 

v komunálních volbách největší podporu v okrsku Stolín, Mstětín a má podle jeho názoru i podporu 

občanů. Jiří Regner nechal o tomto návrhu hlasovat. Přítomní občané návrh jednomyslně schválili. 

Josef Vondra uvedl, že členy OV jmenuje na dnešní návrh a volbu občanů Zastupitelstvo, které z těchto 

navržených kandidátů volí předsedu. Ten pak má možnost vystupovat přímo a jednání zastupitelů. 

 

Josef Vondra dále vyzval přítomné občany k podání připomínek a podmětů. 

Pavel Semerák doporučil vyzvat společnost ČEZ Distribuce k uložení sítě vrchního NN vedení do země 

při plánované výstavbě chodníku. 

Ing. Rostislav Petrák vysvětlil současnou situaci s přípravou projektu chodníku od Retipu po SAAR. Akci 

komplikuje požadavek společnosti SAAR na rozšíření komunikace. Uvedl, že bude se Správou silnic 

jednat. V rozpočtu města na rok 2019 je připravena částka na úpravu projektové dokumentace dle 

požadavků Správy silnic. Dále vysvětlil záměr města na výstavbu cyklochodníku mezi Stolínem a Lhotou. 

Josef Vondra uvedl, že krajský radní pan Červíček je o situaci informován a přislíbil podporu. Projekt 

chodníku také počítá s výměnou kanalizace a výstavbou nového LED osvětlení. 
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Iva Klikarová se dotázala na možnost rekonstrukce sítě Telefoniky, případně výstavbu optických sítí. 

Ing. Rostislav Petrák uvedl, že v Červeném Kostelci si tyto sítě budují soukromí investoři, město si pouze 

propojuje své budovy. Jiří Regner uvedl, že úvahy o vlastní městské datové síti jsou v úplném začátku. 

Paní Šrůtková upozornila na špatný stav komunikací na Mstětíně a na problém s povrchovou vodou ze 

zemědělských pozemků.  

Ing. Rostislav Petrák vysvětli, že problém s vodou z pole směrem k Bašom, které protékají propustkem 

na pole směrem k Červené Hoře, musí být řešen v rámci Komplexních pozemkových úprav Červené 

Hory a správným hospodaření zemědělců. Ze strany ZD Žernov je přislíbeno osetí travnatých pásů, 

které mají zadržet dešťovou vodu. 

Josef Vondra uvedl, že ve Stolíně se po skončené kanalizaci podařilo velkou část komunikací opravit 

včetně podkladu. Zůstávají ale ještě některé části, které je třeba dokončit. Na Mstětíně má město 

největší dluh vůči komunikacím. Osadní výbor vytvoří jejich seznam s návrhem způsobu opravy a bude 

požadovat po vedení města naplánování harmonogramu jejich postupných oprav. 

Karel Středa navrhl prosadit zřízení přechodu mezi autobusovými zastávkami. Ing. Rostislav Petrák 

uvedl, že by k tomu mohlo dojít právě při plánované rekonstrukci celé komunikace Správou silnic. 

Nikdo z občanů již neměl žádnou připomínku a Josef Vondra tak znovu poděkoval jménem všech 

zvolených zástupců za důvěru a schůzi ukončil. 

Další schůze OV bude svolána po ustavení OV Zastupitelstvem a bude pokračovat v projednávání 

rozpracovaných bodů z minulého OV. 

 

Zapsal Josef Vondra 
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