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Zápis 
z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice 

č. 5/2016 konaného dne 20. září 2016 od 19:00 hodin  
v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici 

 
Přítomni: Cohorna, Cohornová, Jeništa, Kmoníček, Krčil, Meier, Rudolf, Souček  
Omluven: Zelený – pracovní důvody 
Veřejnost: 17 
  

Přítomné přivítal starosta obce Petr Jeništa a zahájil zasedání. Konstatoval, že veřejné 

zasedání bylo včas a řádně svoláno, je přítomna nadpoloviční většina členů obecního 

zastupitelstva, a proto je usnášení schopné. Dále konstatoval, že zápisy z minulého a 
předminulého obecního zastupitelstva včetně všech příloh byly řádně ověřeny a schváleny, a 

nebyly proti nim vzneseny žádné námitky. 
 

Zapisovatel: Rudolf 
Ověřovatelé zápisu: Krčil, Meier 
 
Návrh programu: 

 Kontrola úkolů 
 Majetkoprávní úkony – pozemky podél silnice, část pozemku na proutnici – 

Hrubeš, část pozemku u nádržky myslivců 
 Změna smluv o likvidaci tříděného odpadu 
 Protipovodňová ochrana – analýza odtokových poměrů 
 AULI – architektonická studie centra obce 
 Asfaltování 2019 – studie obecních komunikací 
 Oprava střechy na přístavbě školy 
 Plnění rozpočtu a rozpočtová opatření 
 Čistička odpadních vod  - provozování 
 Diskuze 

 
Hlasování o programu  
Hlasování: ANO:        8     NE:     0        ZDRŽELO SE:     0   
Program zasedání č. 5/2016 byl schválen 
  

1. Kontrola úkolů 
24/10 – Zajistit kolaudaci veř. osvětlení u Místa her a tělocvičny – čekáme na podpis smluv o 

VB na ÚZSVM.            
  starosta – trvá 

 
25/10 – Zajistit kolaudaci antukového hřiště – po zbourání AULI bylo objednáno zaměření 

skutečného provedení stavby  
   starosta – trvá 
 

2. Majetkoprávní úkony 
Jedná se o jinou formulaci usnesení č. 3/4/2016 přijatého dne 27.6.2016. 
 
2.1. Bezúplatný převod pozemků 

Správa silnic požádala obec o bezúplatný převod pozemků p.p.č. 78/4 (zatáčka u 

Václava) a 1274/6 (křižovatka u Semeráků) v k.ú. Velká Jesenice z majetku obce do majetku 
Královéhradeckého kraje. Jedná se o pozemky, na kterých byla opravena a dostavěna silnice 

II/304. Záměr převodu byl na úředních deskách vyvěšen od 9.6. do 27.6.2016. Obec takto 

převede 147 m
2 pozemků pod komunikací II/304. Bezúplatně jsou pozemky převáděny proto, 
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že je to převod Královéhradeckému kraji, který obci podobným způsobem bezúplatně převede 

ze svého majetku pozemky pod chodníky podél silnice. Zastupitelé s takovým vypořádáním 

souhlasí. 
 

Původní text: „ . . . souhlasí s bezúplatným převodem pozemků p.p.č. 78/4 a 1274/6 v k.ú. 

Velká Jesenice z majetku obce do majetku Královéhradeckého kraje.“ 
 

Usnesení č. 1/5/2016 
      Zastupitelstvo obce Velká Jesenice schvaluje bezúplatný převod (darování) pozemků pod 

silnicí č. II/304 z vlastnictví obce Velká Jesenice do majetku Královéhradeckého kraje. Jedná 

se o pozemky p. č. 78/4 (ostatní plocha – silnice, o výměře 25 m²), p. č. 1274/6 (ostatní 

plocha – ostatní komunikace, o výměře 122 m²) v k. ú. a obci Velká Jesenice.  
 
Zastupitelstvo obce Velká Jesenice zároveň souhlasí s uzavřením darovací smlouvy. 
 
Hlasování: ANO:       8  NE:      0  ZDRŽELO SE:     0 
Usnesení č. 1/5/2016 bylo přijato 
 
 
2.2. Bezúplatné převzetí pozemků 

Správa silnic požádala obec o vyjádření k bezúplatnému převod pozemků p.p.č. 

1262/17, 1262/18, 1262/19, 1262/20, 1262/21, 1262/24 a 1262/25 v k.ú. Velká Jesenice 

z majetku Královéhradeckého kraje do majetku obce. Jedná se o pozemky od obrubníku nebo 

krajnice silnice II/304 po soukromé pozemky, tedy většinou chodníky a veřejná prostranství u 

silnice. Záměr převzetí byl na úředních deskách vyvěšen od 9.6. do 27.6.2016. Obec by takto 

měla získat 6992 m
2 pozemků podél komunikace II/304. Zastupitelé souhlasí s převzetím 

všech pozemků kromě části pozemku 1262/20, na které stojí opěrná zeď u kostela. 
  
Původní text: „ . . . souhlasí s bezúplatným převodem pozemků p.p.č. 1262/17, 1262/18, 

1262/19, 1262/21, 1262/24 a 1262/25 v k.ú. Velká Jesenice z majetku Královéhradeckého 

kraje do majetku obce. 
Nesouhlasí s bezúplatným převodem celého pozemku p.p.č. 1262/20 v k.ú. Velká 

Jesenice z majetku Královéhradeckého kraje do majetku obce.“  
 
 Usnesení č.2/5/2016 
      Zastupitelstvo obce Velká Jesenice schvaluje bezúplatný převod (přijetí daru) pozemků 

pod chodníky z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví obce Velká Jesenice. Jedná 

se o pozemky p. č. 1262/17 (ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 292 m²), p. č. 

1262/18 (ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 2608 m²), p. č. 1262/19 (ostatní 

plocha – ostatní komunikace, o výměře 2439 m²), p. č. 1262/21 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace, o výměře 918 m²), p. č. 1262/24 (ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 

277 m²) a p. č. 1262/25 (ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 150 m²) v k. ú. a obci 

Velká Jesenice.  
 
Zastupitelstvo obce Velká Jesenice zároveň souhlasí s uzavřením darovací smlouvy včetně 

„Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení převáděných nemovitostí, které se 

zřizuje bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode dne podpisu této smlouvy. Obdarovaný 

může  předmět daru zcizit pouze po předchozím písemném souhlasu dárce.“  
 
      Zastupitelstvo obce Velká Jesenice neschvaluje bezúplatný převod (přijetí daru) pozemku 

pod chodníky z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví obce Velká Jesenice. Jedná 

se o pozemek p. č. 1262/20 (ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 308 m²). 

Zastupitelstvo odmítá přijmout tento dar, protože na části pozemku stojí opěrná zeď 

komunikace a tuto obec nechce vlastnit a udržovat. 
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Hlasování: ANO:       8  NE:      0  ZDRŽELO SE:     0 
Usnesení č. 2/5/2016 bylo přijato 

 
 

2.3. Prodej části pozemku na Proutnici 
Pan Hrubeš požádal o možnost odkupu části obecního pozemku 178/1 pro zvětšení pozemku 

na stavbu rodinného domu (přibližně 45 m
2).  

 
Usnesení č. 3/5/2016 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat část pozemku 178/1 

dle přílohy za 50 Kč/m
2 s tím, že veškeré administrativní úkony i finanční náklady 

budou na vrub zájemce. 
 
Hlasování: ANO:       8  NE:      0  ZDRŽELO SE:     0 
Usnesení č. 3/5/2016 bylo přijato 

 
 
2.4. Pacht nemovitostí sportovního areálu 
 Starosta informoval o záměru bezúplatného pachtu obecních pozemků a budovy za účelem 

provozování veřejné sportovní a tělovýchovné činnosti TJ Sokolu Velká Jesenice, z.s., a to na 
dobu určitou do 31.12.2037.  Záměr byl vyvěšen od 21.7. 2016 do 8.8. 2016, tedy déle než 

zákonem stanovených 15 dní. Jedná se o pozemky  st.p. 254 (celá), p.p.č. 4/6 (celý), 16/2 
(část), 16/4 (část), 17/2 (část), 19/2 (část) a budovu č.p. 168, Velká Jesenice (vše viz. 
zobrazení na mapě v příloze). 

 
Usnesení č. 4/5/2016 – Zastupitelstvo obce schvaluje pacht obecních pozemků  st.p. 254 

(celá), p.p.č. 4/6 (celý), 16/2 (část), 16/4 (část), 17/2 (část), 19/2 (část) a budovu č.p 168 

ve  Velké Jesenici (vše viz. zobrazení na mapě v příloze) za účelem provozování 

veřejné sportovní činnosti  TJ Sokol Velká Jesenice, z.s., a to bezúplatně na dobu 

určitou do 31.12. 2037. Zastupitelstvo zároveň souhlasí s uzavřením smlouvy o 

bezúplatném pachtu. 
 
Hlasování: ANO:       8  NE:      0  ZDRŽELO SE:     0 
Usnesení č. 4/5/2016 bylo přijato 
  
 
2.5. Prodej části pozemku na Proutnici 
Myslivecký spolek požádal o možnost odkupu části obecního pozemku 178/116 pro zvětšení 

pozemku pod nádržkou (24 m2).  
 

Od 19:15 hod. přítomen zastupitel p. Zelený 
 
Usnesení č. 5/5/2016 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat část pozemku 178/116 

dle přílohy za 50 Kč/m
2 s tím, že veškeré administrativní úkony i finanční náklady 

budou na vrub zájemce. 
 
Hlasování: ANO:       8  NE:      0  ZDRŽELO SE:     1 
Usnesení č. 5/5/2016 bylo přijato 
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3. Změna smluv o likvidaci tříděného odpadu 
Starosta informoval o nabídce firmy Marius Pedersen a.s. o bezplatné likvidaci tříděného 

odpadu včetně papíru s tím, že firma si bude sama řešit jeho prodej a vyúčtování odměn 

s firmou Ekokom. Stávající způsob plateb za odvoz odpadu Pedersenem s následnou fakturací 
obcí Ekokomu je finančně ztrátový a administrativně náročný. Po zvážení nabídky a 

prodiskutování situace s místostarosty doporučuje nabídku firmy Marius Pedersen a.s. 

přijmout.     
 
Usnesení č. 6/5/2016 – Zastupitelstvo obce schvaluje Přílohu č.1 – „Pověření“ smlouvy o 

likvidaci odpadů s firmou Marius Pedersen a.s. a DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ 

s EKO-KOM a.s. tak jak jsou v příloze. 
 
Hlasování: ANO:         9  NE:      0  ZDRŽELO SE:     0 
Usnesení č. 6/5/2016 bylo přijato 

 
 

4. Protipovodňová ochrana – analýza odtokových poměrů 
Informace byla na zastupitelstvu 31.5.2016. Projektový záměr uspěl. Během podzimu by 
mělo přijít rozhodnutí o dotaci. Již nyní můžeme udělat výběrové řízení na dodavatele studie. 
Rozpočet je 944 tis., předpoklad vysoutěžené ceny cca 750 tis. Při 85% dotaci je spoluúčast 

obce 110 – 150 tis. Projekt nabízí řešení poldrů, propustků, starého koupaliště, rybníků, ve 
Veselici – povodňovou situaci a řešení vodoteče, možnost řešení vodoteče od N. Dvora do 
rybníku ve Volovce. To vše až po dokumentaci k územnímu řízení. 
Je třeba rozhodnutí zda chceme pokračovat. V kladném případě zahájíme výběrové řízení 

s následným výběrem dodavatele. Ihned jakmile přijde rozhodnutí, zadáme vypracování 

studie. Cena výběrového řízení je 35.090,- Kč včetně DPH.  
Zastupitelé si v následné diskuzi ujasnili detaily.  
 
Usnesení č. 7/5/2016 – Zastupitelstvo obce pověřuje starostu činit další kroky pro 

objednání dokumentace „Omezení dopadů povrchového odtoku a podpora retence 

vod v obvodu obce Velká Jesenice“ a to: 
1) Zahájit výběrového řízení – objednáním u firmy INGEIRING KRKONOŠE a.s 

za 35.090 vč. DPH 
2) Jmenovat potřebné komise při výběrovém řízení. 
3) Po oficiální informaci o schválení podepsat na fondu smlouvu o dodávce díla 

s vítězem výběrového řízení. 
4) Do rozpočtu na příští rok naplánovat finance potřebné pro spoluúčast k dotaci na 

tuto dokumentaci. 
 
Hlasování: ANO:       8  NE:      0  ZDRŽELO SE:     1 

    Usnesení č. 7/5/2016 bylo přijato 
 
5. AULI – architektonická studie centra obce 

    Starosta informoval o postupu návrhu řešení. Vzhledem k rozsáhlosti a náročnosti studie 

využitelnosti území se původní nápad oslovit 5 až 6 dodavatelů s cenovým odhadem za 

zpracování cca 15.000 – 20.000 Kč ukázal nereálný, doporučil oslovit pouze tři dodavatele 

studie s tím, že to obec bude stát s DPH do 200.000 Kč. Toto řešení umožňuje využít některé 

prvky z jednotlivých návrhů do konečného řešení na rozdíl od soutěže, u níž je předpoklad, že 
by vyšla levněji, avšak s tím, že by muselo být respektováno vítězné řešení. Jak bude vypadat 

uspořádání a vzhled středu obce je ale natolik důležité, že si investici do odborného a 

kvalitního řešení zaslouží.   
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Po diskuzi zastupitelů včetně přítomné veřejnosti zastupitelé hlasovali. 
 
 
Usnesení č. 8/5/2016 – Zastupitelstvo obce pověřuje starostu činit další kroky pro 
objednání tří variant „studie využitelnosti území“ dle průvodní zprávy a rozsahu v 

příloze. Za každou studii obec zaplatí maximálně 50.000 Kč bez DPH, tedy 60.500,- vč. 

DPH. 
 
Hlasování: ANO:       9  NE:      0  ZDRŽELO SE:     0 

     Usnesení č. 8/5/2016 bylo přijato 
 
 
6. Asfaltování 2019 – studie obecních komunikací 
Starosta informoval o jednání s projektantem, který připravil studii o parametrech (šířce a 

nosnosti) jednotlivých komunikacích včetně zkoušek únosnosti podlaží, cenách podle 
jednotlivých položek, o požadavcích na výsledek s termínem vyhotovení 3 měsíce.  

 
Usnesení č. 9/5/2016 – Zastupitelstvo obce pověřuje starostu činit další kroky pro 

objednání dokumentace „Dopravní studie pro asfaltování 2019“. Poptat zájemce, 
jmenovat komise, a dílo zadat vybranému uchazeči. 

 
Hlasování: ANO:       9  NE:      0  ZDRŽELO SE:     0 

    Usnesení č. 9/5/2016 bylo přijato 
 

7. Oprava střechy na přístavku školy 
Po poptávkách jsou ne zcela srovnatelné nabídky dodavatelů v cenách cca 60-90 tis. Kč 

s krytinou lepenka nebo fólie. Na základě odborných doporučení se přikláníme k fólii. 

Starosta zkonkretizuje dodavatelům naše požadavky, aby byly nabídky srovnatelné včetně 

termínu realizace do konce října t .r. Na základě aktualizovaných nabídek vybere 

s místostarosty dodavatele.   
 

8. Plnění rozpočtu a rozpočtová opatření 
      Starosta informoval o provedeném rozpočtovém opatření č. 6 ze dne 8.7.2016, 

 a opatření č. 7 ze dne 4.8.2016. Dále předložil zastupitelům s komentářem rozpočtové č. 8, 
které bylo upraveno dle aktuálních usnesení.  
 
Usnesení č. 10/5/2016 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 6 a 7 
a schvaluje rozpočtové opatření č. 8 tak, jak je v příloze. 
  
Hlasování: ANO:    9  NE:      0  ZDRŽELO SE:     0 
Usnesení č. 10/5/2016 bylo přijato 
 

9. ČOV provozování – reakce na dopis  
     Starosta seznámil zastupitele a přítomnou veřejnost s dopisem pana Petra Kratěny 

obsahujícími jeho kritické připomínky k provedené rekonstrukci a provozování kořenové 

čističky odpadních vod. Starosta se vyjádřil k jednotlivým připomínkám. Pomocí faktů a 

kvalifikovaných odpovědí autorů, projektantů a projektové dokumentace, podle níž byla 

rekonstrukce přesně provedena, postupně vyvrátil všechny kritické připomínky. Pan Petr 
Kratěna dostane ke své písemné zprávě písemnou odpověď, která bude k dispozici v příloze 

zápisu na webových stránkách obce. Samotný dopis i odpověď starosty jsou tak obsáhlé, že 

nebudou vyvěšeny na vývěskách, ale budou k dispozici k nahlédnutí, či kopii na obecním 

úřadě. 
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9. Diskuze 
     p. Hromádko – dotaz kdo odpovídá za čištění vpustí vody do dešťové kanalizace – odp.  

          p. Zelený povinnost má SÚS, je to požadováno, urgováno, zatím nepřijel

      - příkop u Machů je špatně proveden, je funkční jen omezeně – odp. p. Zelený 

je to problém vlastníka komunikace krajského úřadu, který tak stavbu převzal. Řeší to 

s SÚS, ale nikdo se k tomu nechce hlásit. Je žádoucí, aby p. Mach podal stížnost na 

KÚ. 
p. Effenberk – dotaz na počet dosud nepřipojených nemovitostí do splaškové kanalizace. 

Je potřeba nepřipojené upozornit na jejich povinnost neprodleně se připojit. Zajistí 

starosta. 
p. Meier – upozornil na možný únik pitné vody z potrubí cca 250 m před železničním 

přejezdem v Rousíně ve směru na Č. Skalici – odp. starosta byl již upozorněn a zajistí 

detekci možného úniku. 
p. P. Kratěna – dotaz zda zpětná dodávka vody z Č. Skalice nejde starým potrubím. Je 

potřeba dokončit terénní úpravy u vodoměrné šachty u žel. přejezdu – odp. starosta 
staré potrubí je odpojeno, s terénními úpravami bude počítat. 

p. Šinták – upozornil na koňský trus na komunikaci obcí – odp. starosta pokud zná 

konkrétního majitele koní je potřeba ho upozornit. Zatím se jedná o ojedinělý případ.  
p. Louvar – upozornil na způsob prodeje v prodejně, kde není možná kontrola váhy 

nakupovaného váženého zboží – odp. starosta - nájemkyně bude upozorněna. Je 

žádoucí požadavek neustále uplatňovat a rovněž tak na pořádek před prodejnou.  
    - po terénních úpravách v souvislosti se stavbou silnice II/304 mu praská dům – odp. 

starosta – je potřeba obrátit se na SÚS 
  

    
Ve Velké Jesenici dne 20. září 2016, skončeno ve 20,55 hod. 
 
Zapsal: Rudolf 
                       
      Ověřovatelé:           Starosta obce: 

 
Břetislav Krčil          Jiří Meier                                        Petr Jeništa 
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   Obec VELKÁ JESENICE 
552 24 Velká Jesenice 200

Telefon, fax : E-mail : Bankovní spojení : IČO : 273 163
491 459 256 info@velkajesenice.cz Česká Spořitelna

2583330309/0800

Příloha k záměru pronájmu pozemků a budovy za účelem provozování sportovní a 
tělovýchovné činnosti:
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Záměr prodeje části 178/116













Velká Jesenice - náves v centru – studie využitelnosti území

Průvodní zpráva

1.Stávající	situace

Obec odstranila komplex staveb, které byly označovány v katastru nemovitostí jako č.p. 4 

a funkčně jako AULI Hotel. Výsledkem odstranění je volný prostor s vykácenými dřevinami a 

upravený tak, aby výškově navazoval na okolní terén.

Takto vzniklý volný prostor je v centru obce v těsné blízkosti samoobsluhy, pošty, školy, 

sportovního areálu, autobusových zastávek a hasičské zbrojnice. Prostor leží na křižovatce 

silnice druhé třídy II/304 s místní komunikací spojující obec s přehradní nádrží Rozkoš.

2.Záměry

Prostor chce obec využít pro doplnění služeb občanům a vlastního zázemí v centru. Přímo 

na uvolněném prostoru, v těsné blízkosti samoobsluhy, by měl být vybudován komplex 

budov splňující požadavky uvedené níže. Stávající místní komunikace by měla být rozšířena a 

upravena na moderní místní komunikaci kapacitně dostačující všem potřebám území. 

V zadním traktu by měl na budovu sběrného dvora navazovat otevřený prostor sběrného 

dvora určený pro manipulaci a uskladnění materiálů.

Nové budovy mohou tvořit jeden celek, ale musí být funkčně způsobilé k samostatné 

výstavbě z různých dotačních titulů. Vytápění může být společné, případně i pro stávající 

samoobsluhu čp 182.

Studie by měla celý zájmový prostor řešit komplexním pohledem. Studie by ale také měla 

uvažovat a zvážit rozdělení celého řešení na jednotlivé účelové a prostorové záměry a prvky. 

Toto rozdělení má umožnit realizaci celého konceptu po etapách podle finančních možností, 

dostupných dotačních titulů a akutních potřeb obce.

2.1 Požadavky	na	nové	budovy

2.1.1 Hasičská	garáž

Garáž včetně zázemí a výjezdu pro zásahovou hasičskou velkokapacitní cisternu. 

Alternativně kompletní zázemí zásahové jednotky, tedy včetně druhého -

dodávkového – vozidla.

- Garáž, šatna, sprcha, wc, výstrojní sklad

2.1.2 Sběrný	a	technický	dvůr

Sběrný dvůr se zázemím pro obsluhu, manipulační a komunální techniku a prostory 

pro materiály.



- Denní místnost (šatna), sprcha, wc, sklad nářadí, vytápěná dílna, temperované 

stání vozidla, zastřešená deponie

2.1.3	Sídlo	obecního	úřadu

Sídlo obecního úřadu (alternativně provozovny služeb) s bezbariérovým přístupem.

- Minimálně tři kanceláře s jednou kuchyňkou, archivem, wc. Zasedací místnost pro 

30 osob se samostatným wc.

Pokud to architektonické a technické poměry dovolí, byly by výhodou další možnosti 

komplexu:

2.1.4 Možnost	budoucí	dostavby	dalšího	podlaží

Možnost dostavby dalšího nadzemního podlaží. (byty, ubytovací zařízení, nad všemi 

budovami ???)

2.1.5 Vyhlídka

Nástavba ochozu, ze kterého by byla možná vyhlídka na Rozkoš, Orlické hory, 

Krkonoše, hřiště,… jako součást komplexu budov. Může být i přizpůsoben k sušení 

hadic hasičů.

Časově je pro obec prioritní výstavba Hasičské garáže a sběrného a technického dvora. 

Jsou to aktuálně akutní potřeby a v současnosti na ně běží i dotační tituly. 

2.2 Požadavky	na	využití	volných prostranství

2.2.1	Místní	komunikace	k	Rozkoši

Dostatečné veřejné prostranství pro vedení místní komunikace (dosud na p.p.č. 

1216/2), která je spojkou k vodní nádrži Rozkoš a má být výhledově přístupovou 

komunikaci pro sídliště 25 až 50 rodinných domů.

2.2.2	Parkovací	místa

Dostatek parkovacích míst pro tělocvičnu, poštu, obchod a nové objekty. Možnost 

krátkodobého parkování jednotlivých nákladních vozidel (nákup, pošta, …)

2.2.3	Park

Oddychový a estetický prostor v centru obce – „park“. Kašna, socha, monument, 

vlajkové stožáry, . . . 

2.2.4	Sběrný	dvůr

Deponie komunální techniky a materiálu.



2.2.5	Kontejnerové	stání

Veřejně přístupné stání kontejnerů na tříděný odpad.

3.Řešení	širších	vztahů

Rozsah řešeného území je daleko větší než samotný prostor odstraněných staveb. Studie 

využití území musí řešit komplexně celý prostor centra obce. Nejen příchod a příjezd k nově 

zamýšleným stavbám, ale i funkční propojení se stávající vybaveností, parkování v celém 

areálu, klidovou estetickou část a hromadnou dopravu. Právě proto jsou do zájmové oblasti 

zahrnuty prostory označené jako „??parkoviště??“, které se nabízejí pro využití v případě 

větší potřeby parkování například při příjezdu tří set lidí na akci v tělocvičně nebo na hřišti.

4. Majetková	omezení

V přiloženém výkresu je přehledně vyznačeno obecní vlastnictví. Potřebné pozemky, 

které dosud nejsou ve vlastnictví obce jsou následující:

16/7 – uzoučký cípek tohoto pozemku zasahuje do obslužné části sportovního areálu – je 

ve vlastnictví státu, ve správě státního pozemkového úřadu a po definitivním dokončení 

církevních restitucí by měl být uvolněn k převodu obci

17/1 a 17/3 – prostory v okolí pošty, na kterých jsou komunikace, parkoviště, točna 

linkových autobusů, nástupiště hromadné dopravy – obec se dlouhodobě snaží tyto pozemky 

od státu (České Pošty) získat, ale zatím se to za přijatelných podmínek nedaří

10/2 a 10/3 – pozemky, na kterých je postavena dosud nezkolaudovaná obecní 

tělocvična a které zasahují i do školní zahrady. Jsou ve vlastnictví státu, ve správě Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových a po definitivním dokončení církevních restitucí by 

měly být uvolněny k převodu obci. 
















































