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Zápis ze schůzky k projednání požadavků Osadního Výboru Stolín a Mstětín na rozpočet města 2020 

Konané dne 9. 10. 2019 ve Stolíně a na Mstětíně 

Účast Ing. Rostislav Petrák, starosta, Ing. Emil Košut, vedoucí MK, Josef Vondra, předseda OV 

zapsal Josef Vondra.  

Zúčastnění se sešli v 8.00 u hasičské zbrojnice ve Stolíně 

Předseda OV Josef Vondra přednesl požadavky, které na svých jednáních v průběhu roku 2019 

projednal OV. Následovala prohlídka návrhů v terénu. 

- 1. Chodník Retip SAAR  

Je třeba vyčlenit finanční prostředky na dokončení projektové dokumentace. Majitelé sousedních 

nemovitostí požadují konzultace navrhovaného řešení chodníku s projektantem před převzetím 

projektové dokumentace městem.   

- 2. Rekonstrukce komunikací Mstětín 

Ze zásobníku navrhovaných oprav bylo domluveno v roce 2020 provést cesty 1 a 2 - Olešnice ke Žďáru, 

na Mstětín k výpočetce. Zároveň bude opět zažádáno o dotaci v novém dotačním titulu na zbývající 

komunikace, kde je to z majetkových důvodů možné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 3. Rekonstrukce komunikací Stolín 

V roce 2020 se provede doplnění jemným obrusem Od Jehovistů k čp. 81, z návse k čp. 10, od Pešíků 

k čp. 26. Dále bude vypracován rozpočet položení vrstvy asfaltu na takto upravené komunikace, který 

bude sloužit jako zásobník oprav k postupné realizaci v následujících letech. 
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- 4. Oprava haltýře na Mstětíně 

Zařadit haltýř na Mstětíně do projektu rekonstrukce vodních děl.  

- 5. Nástěnky a plakátovací plochy 

Nové nástěnky na budově hasičské zbrojnice a na Mstětíně. Nová plakátovací plocha na Mstětíně 

- 6. Popelník před hasičskou zbrojnici  

Dodat koš s popelníkem před hasičskou zbrojnici. 

- 7. Veřejné sportoviště 

3 sady setu (2 lavice, stůl), které budou mobilní a dále o 2 kusy pevných laviček (stejných jako budou 

na Větrníku).  

- 8. Označení ulic průjezd zakázán 

Po projednání se osadí dopravní značky Průjezd zakázán na staré cestě od návse ke kapličce a od 

truhlárny ke kravínu. 

- 9. Podmáčení polních cest pod Galčekem ve Stolíně  

Bude se řešit za ZD provede příkopy na odvedení vytékající vody ze vsaků, nebo zda je provede 

město. 

- 10. Drobné připomínky 

Při prohlídce Stolína a Mstětína bylo poukázáno na drobné připomínky – dosypání krajnic, dokončení 

zálivek a oprav asfaltu po opravě vody, otočení svítidla VO, dokončení úprav u kapličky. 

Jednání bylo v 8.30 ukončeno. 

 

 

 

 


