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Zápis z veřejné schůze Osadního Výboru Stolín a Mstětín 

Konané dne 5. 6. 2019 v Hasičské zbrojnici ve Stolíně 

Účast dle presenční listiny, zapsal Josef Vondra.  

Předseda Osadního výboru Josef Vondra přivítal přítomné a zahájil jednání v 17.00 hodin. 

 

Kontrola zápisu z minulého jednání 6. 3. 2019 

- Výstavba společných zařízení  

Zástupci Pozemkového úřadu seznámí Osadní výbor s projektovou dokumentací na realizaci společných zařízení a to dvou komunikací - od 

Galčeku po Vršek a od truhlárny směrem do polí, dále s projektovou dokumentací na poldr Vrchy. Přítomní majitelé nemovitostí u plánovaného 

poldru se informovali na stavebně technické řešení. Připomínka, aby byl poldr přejezdný pro údržbu přilehlých pozemků nad i pod poldrem 

projektant zapracoval. Dále dotčené obyvatele zajímal plánovaný příjezd na staveniště. Projektant jej navrhuje po obecní polní cestě, která je 

vytyčena v katastru, avšak v terénu není fyzicky vyježděna. OV upozornil Ing. Kafku aby tato skutečnost byla zdůrazněna při zadání stavby. 

Příjezd obcí není možný ani žádoucí. Byla dotazována údržba poldru, například odklízení naplaveného zachyceného bahna. Ing. Kafka a Jiří 

Regner uvedli, že provoz zařízení, jejich údržbu zajišťuje následně město. 

Ing. Kafka dále uvedl, že nyní bude zažádáno o vydání stavebních povolení a následně bude zažádáno o dotační prostředky. Dotační možnosti 

na výstavbu komunikací jsou v celé ČR zahlceny, avšak na vodohospodářské objekty jsou šance vysoké.  

V březnu 2019 dále Lukáš Pelc upozornil na nedostatek u poldru v Olešnici – úchyt pro záchranáře. 

Josef Vondra předal informaci Ing. Kafkovi. 

V květnu 2019 bylo zahájeno stavební řízení cesty C8 od truhlárny do polí, v rámci něhož byly podány 

dvě připomínky ohledně budoucího provozu. Jedny byla vyřešena dodatkem k PD kdy bude umístěno 

DZ zakazují průjezd zastavěnou částí obce vozidlům širších 2,0 m. U druhé připomínky bylo v rámci 

místního šetření navrženo její vyřešení v rámci požadavku OV na umístění DZ na stávající místní 

komunikace průjezd zakázán. (samostatný nový bod)  

Splněno vypouští se 

- Instalace retardérů u čp. 72 a nad čp. 92 

Instalace retardérů u čp. 72 a nad čp. 92 byla projednána OV s majiteli obou domků, dle požadavku místostarosty. Oba majitelé souhlasí. Jiří 

Regner uvedl, že tato záležitost byla již řešena v Dopravní komisi. Další projednání v orgánech města prověří. OV požaduje dořešit jejich 

umístění. 

MÚ vyzval k doložení souhlasů majitelů sousedních pozemků. Nepodařilo se zajistit souhlas majitelů 

sousedních pozemků u spodního retardéru, pouze souhlas s umístěním retardéru nad hřištěm. Předán 

na MÚ. 

Splněno vypouští se 

- Umístění stojanu na kola u hasičské zbrojnice 

Splněno vypouští se 

- Kostky náves  

U haltýře doporučujeme vyplnit kostky cementem hasiči je vyplachují při sání vody, zásyp štěrkem je nedostatečný. 

Splněno vypouští se 
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- Posprejované sloupy NN 

V lednu vandal posprejoval sloupy NN od zbrojnice směrem dolů. Je třeba všímat si okolí a ihned nahlásit na MP. 

Splněno vypouští se 

- Počet poruch vodovodu na komunikaci k výpočetce 

Na této komunikaci se vyskytují opakované poruchy vodovodu. OV upozorňoval při výstavbě nových komunikací na toto nebezpečí. Vedení 

města odmítlo rekonstrukci. Silnice je po rekonstrukci včetně podkladních vrstev. Nyní je v úseku u výpočetky už po pár metrech záplatována. 

Jde o zničenou investici města, jak konstrukce vozovky, tak povrchu. Doporučujeme tuto situaci řešit opravou vodovodu a novým povrchem 

v celé šíři. 

Nové poruchy budeme sledovat, v případě opakování budeme znovu požadovat kompletní opravu 

vodovodu i komunikace. 

Vypouští se 

- Přístřešek zastávka  

Od pracovníků města máme info, že by se měl vyměňovat přístřešek na zastávce, s OV tuto výměnu nikdo neprojednal. Pokud Správa silnic 

připravuje rekonstrukci vozovky, případně i kruhové křižovatky, bylo by vhodné navrhnou u rekonstrukce komunikace i výstavbu zálivu a tím 

by byla i nová poloha přístřešku. OV se shodl, že přístřešek je nyní technicky a provozně dostatečný. V současné době zbytečná investice, víme 

o důležitějších akcích ve Stolíně a Mstětíně. 

Dle informací místostarosty chce město sjednocovat vzhled zastávek, nyní řeší i pořízení druhé do 

protisměru. 

Vypouští se 

- Kontrola a oprava hydrantů 

Hasiči upozorňují na špatný stav hydrantů. OV navrhuje provést kontrolu a opravu ze strany Vody ČK. 

Předán kontakt na Ing. Šlechtu místním hasičům, vyřeší společně. 

Splněno vypouští se 
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- Chodník Retip SAAR  

OV 6.3.2019 

Před 4 roky pomohl OV vyřešit pozemky pro stavbu. V roce 2018 projednal OV za pomoci ODS situaci se 

zamítavým stanoviskem Správy silnic s radním kraje pro dopravu p. Červíčkem, bylo domluveno, že je 

nutno technicky vyřešit šířku budoucí komunikace. V únoru 2019 proběhla schůzka vedení města se 

Správou silnic, dle informací od starosty bude v průběhu roku vybrán projektant pro rozšíření 

komunikace, který upřesní podmínky pro projekt chodníku. Město poté dokončí projekt chodníku, 

úprava PD je součástí rozpočtu 2019. Na základě připomínek majitelů domů byla městem oslovena 

společnost ČEZ, Distribuce a.s., která připraví projekt rekonstrukce sítě – přesun vrchního vedení z domů 

do chodníku. Tato akce proběhne nejdříve v roce 2021. Z technického hlediska musí obě akce 

proběhnout současně. U této akce bude OV sledovat vývoj úpravy projektu chodníku podle požadavků 

Správy silnic, které by mělo být dokončeno v roce 2019.  

Majitelé sousedních nemovitostí požadují konzultace navrhovaného řešení chodníku s projektantem. 

Projednávání této akce bude OV nadále sledovat.  

Zůstává v zápisu 

- Zaštěrkování pozemku u Izomatu podél komunikace III třídy  

Protože není předpoklad, že výstavba chodníku bude zahájena do roku 2021, možná 2022, doporučuje 

OV provizorně zaštěrkovat část pozemku od Izomatu po čp. 78 a před plotem u čp. 76. Jednalo by se o 

levné provizorní řešení a lidé by alespoň nemuseli chodit po cestě. Toto řešení by zlepšilo bezpečnost 

v této dopravně zatížené části a sloužilo by odhadem po dobu 3-4 let. Jiří Šenk upozornil, že by se mělo 

u tohoto postupu také vyřešit oplocení u Izomatu a příkop u propustku se musí zachovat. Je připraven 

jednat s městem o navrženém postupu. 

O tomto návrhu MÚ ještě nerozhodl.  

Zůstává v zápisu 

- Vodorovné značení křižovatka Retip 

Návrh občanů na provedení vodorovného značení v křižovatce u Retipu. Tím jak ulice ze Stolína není 

rovnoběžná na ulici na Kostelec, řada řidičů najíždí do protisměru a ztěžují odbočování od Olešnice do 

Stolína a od SAAR do Kostelce. V roce 2018 i jedna dopravní nehoda. Podobně byla vyřešena křižovatka 

na 1/14 na Zábrodí a Horní Radechovou a náměstí.  

O tomto návrhu MÚ ještě nerozhodl.  

Zůstává v zápisu 

- Pamětní kámen Dobrošov  

Na Jiráskově chatě na Dobrošově je poškozený základní kamen od obce Stolín. 
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Stolín byl do roku 1950 samostatnou obcí, kdy proběhlo jeho sloučení s Červeným Kostelcem.  

Byl kontaktován pana Tomáš Cvejn, kameníka z Vysokova a požádán o návrh způsobu opravy. Dle jeho 

názoru je povrch pískovce již zcela zničen a navrhuje jeho plošné odsekání do hloubky 50 mm a výměnu 

za nový kámen z materiálu „Božanovský pískovec“ o rozměru 360 * 530 * 50 mm s vytesaným nápisem 

v rámečku. Návrh materiálu i grafickou podobu rámečku pan Cvejn zvolil podle ostatních základních 

kamenů umístěných v podezdívce chaty. Cena je dle nabídky ve výši 3. 200,- Kč s DPH. 

Návrh podoby nového základního kamene a způsob opravy je zkonzultován s vedení KČT, kteří jsou 

majiteli chaty. Dle jejich stanoviska s návrhem souhlasí. 

Žádáme město o odsouhlasení nabídky a vystavení objednávky městem panu Cvejnovi. 

O tomto návrhu MÚ ještě nerozhodl.  

Zůstává v zápisu 

- Světlo mezi čp. 49 a čp.74  

Světlo svítí přímo na dům čp. 74, na křižovatce u truhlárny je stín, bylo by vhodnější provést otočení. 

Nesplněno. 

Zůstává v zápisu 

- Propadlý asfalt po opravě u čp. 33  

Po opravě poruchy vodovodu je propadlý nový asfalt. Je třeba reklamovat provedení. 

Nesplněno. 

Zůstává v zápisu 

- Sečení polních cest 

Polní cesty z návse na Vršek a dále ke Lhotě a pod SAAR na Stolín jsou občany využívané. Navrhujeme 

alespoň 2 x ročně provést sečení. 
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Dle informací místostarosty nemá město dostatečnou kapacitu na sečení, což by se mělo změnit po 

nákupu nového stroje. 

Nesplněno. 

Zůstává v zápisu 

- Nástěnky 

Nástěnka na budově hasičské zbrojnice je dožitá, navrhujeme její výměnu – je třeba větší formát, 

nástěnka je využívána i hasiči. Jedná se vlastně o hasičskou nástěnku, úřední byla v průchodu na hřiště 

u garáže a před cca deseti lety byla demontována, s tím že než bude osazena nová úřední bude se 

využívat hasičská. Dále by bylo vhodné umístit úřední nástěnku i na Mstětín. Kdysi byl argument, že je 

to zbytečné, protože si mstětíňáci mohou info vyhledat při nákupu v obchodě. Toto už ale neplatí. 

Dle informací místostarosty by měl řešit majetkový odbor. 

Nesplněno. 

Zůstává v zápisu 

- Rekonstrukce komunikací Mstětín 

Správa komunikací vypracovala návrh oprav komunikací a byla podána žádost o dotaci. Jedná se o: 

Olešnice ke Žďáru 300 tis, na Mstětín k výpočetce 600 tis, Stolín na Mstětín náves 1. 451 tis., propojka 

na Mstětíně 382 tis, Mstětín k Bašom 1. 691 tis. Celkem se jedná o náklad 4. 410 tis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě nepřidělení dotace doporučujeme realizovat tyto opravy z obecních prostředků. Jedná se o 

dlouhodobě zanedbané a neopravované komunikace, které jsou řešeny záplatováním propadlých míst. 

Nesouhlasíme se situací, kdy byla oprava těchto komunikací zařazena do akčního plánu města pouze v 

případě přidělení dotace. Jedná se o páteřní komunikace převážně pro občany Mstětína a pro Osadní 

výbor jsou jejich opravy prioritou. OV bude prosazovat průběžné zařazení oprav do rozpočtu města.  

Ing. Šteger upozornil i na špatný stav krajnic u nově opravené komunikace. Dochází tak k rozlamovaní 

nových asfaltů. OV doporučuje řešit při výstavbě i krajnice, případně je průběžně doplňovat.  

Dle informací místostarosty část zmíněných komunikací musela být z žádosti vyjmuta z důvodu 

majetkových problémů. 

Čeká se na výsledek žádosti. 

Zůstává v zápisu 
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- Rekonstrukce komunikací Stolín 

Po dokončené opravě komunikací po výstavbě splaškových komunikací zbývá ve Stolíně opravit tyto 

komunikace – od Jehovistů k čp. 81, z návse k čp. 10, od Pešíků k čp. 26 a nad sponkárnou od čp. 22 

k čp. 69. Požadujeme vypracovat technický a finanční návrh podobně jako u cest na Mstětíně, zařadit 

do zásobníků oprav a postupně realizovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesplněno. 

Zůstává v zápisu 

- Úklid odhrnuté hlíny u komunikací 

OV upozorňuje na shrnutou hlínu podél komunikací převážně na Mstětíně po zimní údržbě. Bude 

nutný její odvoz. 

Nesplněno. 

Zůstává v zápisu 

- Oprava haltýře na Mstětíně 

OV upozorňuje na špatný stav haltýře na cestě k řece, žádáme o prověření majitele. V případě 

majetku města o opravu. 

Nesplněno. 

Zůstává v zápisu 

- Dosypaní komunikací Stolín 

Ov upozorňuje na potřebu dosypaní komunikací obrusem po zimě a to od Pešíků k čp. 26 (poldru) a 

od Jehovistů po čp. 81. 

Několikrát žádáno a připomínáno na správě komunikací, bez výsledku. 

Nesplněno. 

Zůstává v zápisu 
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Nové záležitosti 

- Oprava kapličky 

Firma nestíhá v termínu opravu dokončit, nebude možné uskutečnit mši při tradiční pouti. Kaplička 

bude vysvěcena a znovu otevřena asi při výročí hasičů, nebo posvícení. Požadujeme dořešit i okapové 

chodníčky a vhodně upravit i okolí. Navrhujeme svolat schůzku s majiteli sousedního pozemku. 

- Popelníky před hasičskou zbrojnici  

Hasičská zbrojnice i klubovna je nekuřácká, před budou nejsou popelníky, požadujeme dodat koš 

s popelníkem. Nájem za užívání je předáván na město. 

- Veřejné sportoviště 

Židle využívané na veřejném sportovišti jsou dožilé, navrhujeme pořízení mobilních venkovních 

laviček, které budou sloužit veřejnosti. 

- Úprava krajnic okolo výpočetky 

Upozorňujeme na nevhodné dořešení krajnic na komunikaci okolo výpočetky. Nejde provádět sečení.  

- Úklid komunikací po zimní údržbě 

Na staré cestě u truhlárny pod kapličkou není proveden úklid po zimní údržbě. 

- Projednávání záměry prodejů pozemků ve Stolíně a na Mstětíně 

Místostarosta informoval o žádosti o odprodej pozemku podél cesty k SAAR nad č.p. 79. Část tohoto 

pozemku má být využita pro cyklostezku podél silnice III. třídy na Lhotu. Zmínil jeho využití pro 

odpočinkové místo a info tabulku. Osadní výbor po diskusi doporučuje toto odpočinkové místo zřídit 

v prostoru zastávek na křižovatce. Zbytek pozemku, který nebude třeba pro cyklostezku doporučujeme 

nabídnou majitelům sousedního pozemku u č.p. 79.  

 

Předseda Osadního výboru Josef Vondra poděkoval za účast a jednání v 18.20 ukončil. 
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