
 

 
 

 
Zápis z 5. jednání osadního výboru Stolín 
dne 9. března 2020 
 
Přítomní členové: 4 
Hosté: dle prezenční listiny 
 
Zahájení a schválení programu 
 
Předseda OV zahájil jednání a konstatoval, že OV je usnášeníschopný. Byl schválen následující program: 
 
1. Připomínka občanů Mstětína 
2. Kontrola zápisu z minulého jednání 
3. Nové podměty osadního výboru 
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 
1. Připomínka občanů Mstětína na havarijní stav komunikace 
 
Přítomní občané Mstětína upozornili na špatný stav komunikace směrem k Bašům u zaslepeného propustku. 
Cesta je z poloviny zaplavena vodou a podmáčením se neustále zhoršuje její stav. Požadují zjednání nápravy. 
Místostarosta vysvětlil nutnost zaslepení propustku z důvodu stížnosti pána z Červené Hory.  
Občané Mstětína s tímto jednáním zásadně nesouhlasí, propustek zde byl vždy a nejedná se o novou stavbu.  
Místostarosta nastínil řešení, které by mohlo vzniknout v rámci pozemkových úprav Červené Hory. Zde se ale 
jedná o časově vzdálené řešení. 
Závěrem diskuse bylo přijetí požadavku Osadního výboru na vyřešení havarijního stavu místní komunikace. 
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 
2. Kontrola zápisu z minulého jednání 
 

- 1. Chodník zastávka BUS 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. 
16.9.2019 dle informací místostarosty je vybrán projektant silnice, který bude spolupracovat s projektantem p. 
Térem na dokončení projektu chodníku. 
Info 2020 – stavba chodníku bude sloučena se stavbou komunikace Správy silnic, v termínu 2025 a dále. 
Projednávání této akce bude OV nadále sledovat.  
 
Zůstává v zápisu již 5 let 
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

- 2. Zaštěrkování pozemku u Izomatu podél komunikace III třídy  



 

 
 

6.3.2019 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. 
5. 6. 2019 o tomto návrhu MÚ ještě nerozhodl.  
16.9.2019 dle informací místostarosty je předpoklad výstavby chodníku v roce 2020 a tak nemá smysl toto navržené 
řešení. 
9. 3. 2019 Po projednání 16.9.2019 byl tento bod vypuštěn, avšak stavba byla poté sloučena se stavbou komunikace 
Správy silnic, v termínu 2025 a dále. Tím má znovu smysl se k tomuto záměru vrátit. 21. 1. 2020 proběhla schůzka 
na místě za účasti vedení města, vedení OV a Izomat. Bylo domluvena vzájemná koordinace záměrů, výstavba 
nového oplocení, kácení dřevin a zaštěrkování komunikací. Místostarosta potvrdil, že realizace je naplánovaná na 
2-3 Q 2020 
  
Zůstává v zápisu od 6.3.2019 
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

- 3. Světlo mezi čp. 49 a čp.74  

6.3.2019 Světlo svítí přímo na dům čp. 74, na křižovatce u truhlárny je stín, bylo by vhodnější provést otočení. 
5.6.2019 Nesplněno. 
16.9.2019 Nesplněno. 
Splněno listopad 2019 
 
Vypouští se 
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

- 4. Propadlý asfalt po opravě u čp. 33  

6.3.2019 Po opravě poruchy vodovodu je propadlý nový asfalt. Je třeba reklamovat provedení. 
5.6.2019 Nesplněno. 
16.9.2019 Nesplněno. 
Splněno listopad 2019 
 
Vypouští se 
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

- 5. Nástěnky 

6.3.2019 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. 
5.6.2019 dle informací místostarosty by měl řešit majetkový odbor. 
16.9.2019 dle informací místostarosty bude řešit majetkový odbor v roce 2020 
9.3.2020 Místostarosta uvedl, že v roce 2020 budou instalovány 2 vývěska na hasičárnu a výlepová plocha 
s nástěnkou na Mstětíně. 
 
Zůstává v zápisu od 6.3.2019 
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 



 

 
 

 
- 6. Rekonstrukce komunikací Mstětín 

6.3.2019 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. 
5.6.2019 Čeká se na výsledek žádosti. 
16.9.2019 Čeká se na výsledek žádosti. OV doporučuje zařadit alespoň jednu komunikaci do rozpočtu 2020. 
9.3.2020 V listopadu byla realizovaná část 1 a 2. Místostarosta uvedl, že dotace stále není. Osadní výbor zásadně 
nesouhlasí s navyšováním komunikací v zastavěné části obce – mezi domy. Zde je nutné řešit u úpravu podloží jako 
tomu bylo například podél hřiště ve Stolíně. 
 
Zůstává v zápisu týká se celého období 
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

- 7. Rekonstrukce komunikací Stolín 

6.3.2019 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6.2019 nesplněno. 
16.9.2019 nesplněno. OV doporučuje zařadit alespoň jednu komunikaci do rozpočtu 2020. 
9.3.2020 Místostarosta uvedl, že v rozpočtu města je připraveno 50 tis na dosypání těchto komunikací s větší 
opravou se zatím nepočítá. OV ale trvá na vyhotovení rozpočtových nákladů. 
  
Zůstává v zápisu týká se celého období 
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

- 8. Úklid odhrnuté hlíny u komunikací 

6.3.2019 OV upozorňuje na shrnutou hlínu podél komunikací převážně na Mstětíně po zimní údržbě. Bude nutný její 
odvoz. 
5.6.2019 Nesplněno.  
16.9.2019 Je již zarostlá v trávě. Dle sdělení místostarosty bude i tak uklizeno. 
9.3.2020 Dle diskuse OV již nebude řešeno. Úklid asi nebyl proveden, ale je to již zarostlé.  
 
Vypouští se 
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

- 9. Oprava haltýře na Mstětíně 

6.3.2019 OV upozorňuje na špatný stav haltýře na cestě k řece, žádáme o prověření majitele. V případě majetku 
města o opravu. 
5.6.2019 Nesplněno. 
16.9.2019 dle informací místostarosty bude v roce 2020 vypracován projekt na rekonstrukce vodních děl. Součástí 
i tento haltýř, následně by se mohlo požádat o dataci na opravu. 
9.3.2020 Místostarosta uvedl, že přípravu projektu převzal odbor investic. Mstětíňáci doporučují umístit k haltýři 
lavičku, je to na turistické trase a jedná se o vhodné místo odpočinku. 
  
Zůstává v zápisu od 6.3.2019 
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

- 10. Dosypaní komunikací Stolín 

6.3.2019 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. Pouze drobné dosypání jednoho překopu u 
Jehovistů. 
5.6.2019 nesplněno. 
16.9.2019 nesplněno, dle informací místostarosty bude ihned urgovat. 
9.3.2020 projednáno v bodě číslo 7, bude provedeno v roce 2020.  
 
Zůstává v zápisu od 6.3.2019 
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

- 11. Oprava kapličky 

5.6.2019 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. 
16.9.2019 Okolní úpravy terénu a vstupu jsou provedeny s drobnými nedodělky. A to: vyspárování obnaženého 
základového zdiva, dořešení přechodu pískovec – asfalt, dopojení dešťových svodů. Vše připomenuto na odbor 
majetek. Kaplička byla otevřena poutí 8.9.2019. Dle informací místostarosty mají sousední majitelé také (jiné) 
drobné připomínky, které vyřeší osobně. 
9.3.2020 Místostarosta nedodělky budou odstraněny 
 
Zůstává v zápisu od 5.6.2019 do odstranění nedodělků. 
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

- 12. Popelníky před hasičskou zbrojnici  

5.6.2019 Hasičská zbrojnice i klubovna je nekuřácká, před budou nejsou popelníky, požadujeme dodat koš 
s popelníkem. Nájem za užívání prostor je předáván na město. 
16.9.2019 Dle informace místostarosty bude dodáno z rozpočtu 2020. 
9.3.2020 Místostarosta předložil návrh plastového koše. OV zásadně s návrhem nesouhlasí. 
  
Zůstává v zápisu od 5.6.2019 
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

- 13. Veřejné sportoviště 

5.6.2019 Židle využívané na veřejném sportovišti jsou dožilé, navrhujeme pořízení mobilních venkovních laviček, 
které budou sloužit veřejnosti. 
16.9.2019 Dle informace místostarosty bude dodáno z rozpočtu 2020. Bylo domluveno, že by se mělo jednat o 3 sady 
setu /2 lavice, stůl/, které budou mobilní a dále o 2 kusy pevných laviček (stejných jako budou na Větrníku. Městský 
správce hřišť projde stávající mobiliář a rozpadající lavice odstraní. Dále bude provedena kontrola herních prvků na 
hřišti. U skluzavky jsou nahnilé trámky. S ohledem na bezpečnost bude zajištěna oprava. 
9.3.2020 v diskusi byl upřesněn počet a druh – 6 x lavice stejné jako za domkem BN, 2 pevné jako na Větrníku.  
 
Zůstává v zápisu od 5.6.2019 
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

- 14. Úprava krajnic okolo výpočetky 

5.6.2019 Upozorňujeme na nevhodné dořešení krajnic na komunikaci okolo výpočetky. Nejde provádět sečení. 
16.9.2019 Nesplněno místostarosta si osobně po skončení prohlédl navrhovaný způsob řešení. 
9.3.2020 splněno. 
 
Vypouští se  
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

- 15. Projednávání záměry prodejů pozemků ve Stolíně a na Mstětíně 

16. 9. 2019 Aktuálně není žádný pozemek projednáván. 
9.3.2020 1 Q 2020 se rozhodovalo se o prodeji pozemku na Mstětíně, ale OV nebyl osloven. OV požaduje dodržování 
stanoveného postupu u dalších prodejů pozemků. 
 
Vedení města - dodržovat své směrnice 
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

- 16. Označení ulic průjezd zakázán 

5.6.2019 Pozemkový úřad Náchod požádal o stavební povolení na komunikaci C8 vedoucí od odbočky „staré“ cesty 
pod kapličkou okolo truhlárny pod kravínem do polí. Účastníci stavebního řízení, majitelé sousedních nemovitostí 
čp. 80 a 119 podali námitku z obavy zvýšené dopravy do středu Stolína směrem od Galčeku. Na místním šetření za 
účasti MÚ Náchod paní Hradecké, zástupců investora PÚ Náchod, Města Červený Kostelec Jiřího Regnera a Osadního 
výboru Josefa Vondry a Josefa Záliše bylo dohodnuto, že Město Červený Kostelec projedná a instaluje dopravní 
značky Průjezd zakázán do stávající lokality dle zákresu v ortofoto mapě. Zákaz průjezdu zemědělské techniky podél 
kravína do středu Stolína řeší dopravní značka omezují šíři vozidel v projektu. Pokud bude tento požadavek splněn 
nebude účastník stavebnímu řízení podávat svoji připomínku a odvolávat se proti stavebnímu povolení. 
16.9.2019 nesplněno, místostarosta prověří stav projednávání, případně zařadí na dopravní komisi  
9.3.2020 Splněno listopad 2019 
 
Vypouští se 
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

- 17. Podmáčení polních cest pod Galčekem ve Stolíně  

Pod Elitexem a Albi jsou nové zasakovací nádrže na dešťovou vodu. Už od jejich zřízení si našla vodu cestu v podloží 
a vyvěrá na poli vedle cesty od Galčeku směrem na Náchodec.  
Pozemek kde voda vyvěrá, je trvale podmáčený, ale to je problém majitele pozemku. 
Voda stéká na cestu a teče k odbočce na Stolín (právě připravovaná rekonstrukce cesty C8 z pozemkových úprav). 
Po ní teče do nejnižšího místa, kde tvoří na cestě lagunu. Ta postupně zasakuje, nebo přetéká krajnici do dolce. 
Obě komunikace jsou v těchto úsecích trvale podmáčené a provozem zemědělské techniky budou za pár měsíců 
rozježděné. 
Je třeba vyřešit odvod této vody z místa kde vyvěrá podél cesty na Náchodec a dovést ji do propustku do dolce 
k návsi. 
Je třeba také ověřit, zda s touto vodou počítá projekt obou nových cest, které připravuje pozemkový úřad. Tato voda 
by mohla trvale narušovat pláň komunikací a tím snížit její únosnost a životnost. Podle nových cest je zřejmě v 
projektu navržená drenáž, ale ta možná počítala pouze s povrchovou vodou a ne tímto novým vydatným zdrojem. 
25. června 2019 předáno na město a PÚ 
Dle sdělení MÚ ze dne 11.7.2019 bude společně se ZD řešen příkop 
16.9.2019 Nesplněno. Proběhla diskuse o příčině. OV se přiklání k názoru, že jde skutečně o vodu z nových vsaků. 
Podobná situace se začíná objevovat i pod novým vsakem na poli pod SAAR. Je pravděpodobné, že ZD nebude chtít 



 

 
 

řešit záležitost někoho jiného. Možné řešení by mohl být podmět na ŽP v Náchodě, aby nápravu provedl majitel 
zasakovacích objektů. 
V každém případě voda stále zasakuje pod budoucí komunikaci a neodtéká do údolnice. 
9.3.2020 Příkop byl proveden. 
 
Vypouští se, ale budeme sledovat další vyvěrání vody z nefunkčních vsaků 
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

- 18. Kanalizační poklopy v křižovatce u HBN Nástrojárny 

16.9.2019 Uprostřed křižovatky se nacházejí dva poklopy kanalizace, které vyžadují opravu. 
 

 
9.3.2020 Místostarosta upozorní VODU ČK 
 
Zůstává v zápisu od 16. 9. 2019 
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 
  

- 19. Záruční doba kanalizace 

16.9.2019 OV doporučuje na závěr záruční doby kanalizace projít obec a vyreklamovat propadlé povrchy. Podélný 
propad asfaltu se začíná objevovat například na novém povrchu na Mstětín u čp. 221. 
9.3.2020 Místostarosta požádal přítomné a předávání podmětů k reklamaci na konci záruční doby.  
 
Zůstává v zápisu od 16. 9.2019 
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

3. Nové podměty osadního výboru 
 

- 20. Autobusová zastávka 

9.3.2020 v říjnu 2019 byla osazena nová zastávka a upravena plocha. Plocha byla provedena nevhodně. Byla snížena 
obruba z 10 cm téměř na nulu. Norma řeší nástupiště opačně 15-20 cm. Zejména starší lidé, kteří autobusovou 
dopravu využívají si stěžují na ztížené nastupování a vystupování z autobusů. Realizace nové cesty a tím úpravy je 
rok 2025. Budeme tak dlouho čekat ? 
Místostarosta uvedl, že se jedná o chybu v provedení, a vše bude řešeno v projektu celé komunikace. 
 
V zápisu od 9.3.2020 
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

- 21. Čerpací nádrž ČOV náves 

9.3.2020 Správce kanalizace na zimní období ohraničuje čerpačku od návse zatloukání roxorů a navazováním 
igelitových pásek. V každém větru se však otrhají a nejde o vzhledné opatření. Požadujeme řešit vhodným 
opatřením. 
 
V zápisu od 9.3.2020 
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

- 22. Oprava chodníku v zatáčce u HBN Nástrojárny 

9.3.2020 OV doporučuje opravit chodník z dlažby 30/30 v zatáčce který je je značně poškozený. Oprava cesty 
Správou silnic má být v roce 2025 a oprava se tak určitě vyplatí. Místostarosta projedná s Ing. Košutem. 
 
V zápisu od 9.3.2020 
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

- 23. Dosypání krajnic pod železniční tratí k ČOV 

9.3.2020 OV doporučuje dosypat krajnice na silnici Správy komunikací pod železničním přejezdem k ČOV. 
Místostarosta projedná se Správou komunikací. 
 
V zápisu od 9.3.2020 
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

- 24. Údržba pozemku p.č. 442/3 k.ú. Stolín 

9.3.2020 Majitel sousedních pozemků upozornil že se neudržuje pozemek p.č. 442/3. O pozemek by měl zájem, 
samozřejmě po oddělení části u komunikace pro budoucí chodník. Místostarosta uvedl, že pozemek město bude 
udržovat a byl i nápad na umístění odpočinkového místa. OV s tímto umístěním nesouhlasí, bylo by lepší ho umístit 
u autobusové zastávky v místě křížení turistických tras na Mstětín, Stolín, Lhotu a Kostelec. OV doporučuje oddělit 
pozemek a odprodat ho majiteli sousední nemovitosti.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V zápisu od 9.3.2020 
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

- 25. Prasklé hydranty 

9.3.2020 Hasiči opět upozorňují na prasklé hydranty a nabízejí společnou prohlídku s Vodou ČK.  
 
V zápisu od 9.3.2020 
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 
Josef Vondra poděkoval za účast a jednání v 18:30 ukončil. 
 
Zapsal: Josef Vondra, předseda OV 
 
Dne: 31. 3. 2020 
 
Ověřil: Jiří Regner, místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 


