
Zápis č. 1 

z jednání komise pro záležitosti místních částí, konané dne 28. 1. 2019 

 

Přítomni: JUDr. Dominik Kříž, Zdeněk Mareš, Zdeněk Volkovjak, Stanislav Svoboda, 

Bc.Pavel Čekan, Iva Šťáhlavská, Karla Bláhová, Kamil Vrána, Věra Maříková 

Asistent: Bc. Petra Niederhafnerová     

Nepřítomni:  

Omluveni:   

Hosté:   

  

Patroni jednotlivých částí: 

 
MOŘÍČOV  - Zdeněk Volkovjak 

KFELY  - Zdeněk Mareš, JUDr. Dominik Kříž, Bc. Pavel Čekan 
DOLNÍ ŽĎÁR - Karla Bláhová 
KVĚTNOVÁ - Zdeněk Volkovjak, Kamil Vrána 
HLUBOKÝ - Bc. Pavel Čekan, Iva Šťáhlavská 
HORNÍ ŽĎÁR - Karla Bláhová 
VYKMANOV - Stanislav Svoboda, Kamil Vrána, Věra Maříková 
MAROLTOV    – Stanislav Svoboda 

 

Program: 

 

Noví členové komise byli seznámeni s náplní KMČ. Rozdělili si patronát nad jednotlivými 

místními částmi. Byli seznámeni s tím, že jejich kontakty budou zveřejněny v médiích, aby 

občané místních částí věděli, na koho se mohou se svými dotazy či problémy obrátit. 

Na základě úkolu z vedení města byl asistentkou komise vznesen dotaz, zda a  kde by si 

v jednotlivých místních částech občané přáli mít místo ke společnému shromažďování či 

dětské hřiště. Jelikož ve většině m.č. již jsou hřiště, jedná se zejména o problém Vykmanova a 

Kfel. Občané Vykmanova si již podali několikrát žádost na město s výběrem konkrétního 

pozemku, ten nebyl nikdy schválen zejména z důvodu nevhodnosti daného pozemku pro dané 

využití (problém ze strany ORÚPu či OŽP). Byly navrženy jiné 2 možné pozemky. Je nyní na 

občanech Vykmanova, jak se rozhodnou. 

 

VYKMANOV 

V jaké fázi je odkup problematické silnice, a pozemku u ní, které jsou v majetku statku Jenče, 

jenž je v likvidaci?  

Bylo by možné vybudovat parkoviště pro obyvatele Vykmanova u paneláčku? Např. zakrytím 

vodního toku a jeho svedením do potrubí. 

Celkově je neustále s úsekem silnice, který není v majetku města, s jeho kvalitou a sjízdností. 

Žádost o svedení vody vytékající z pramenů na pozemku okolo paneláčku- čp.20 do potoka. 

V zimních měsících voda zamrzá na cestě. 

 

HORNÍ ŽĎÁR 

Dotaz, jak je to s cestou pro pěší a cyklisty okolo areálu bývalé Škody. Nyní se musí všichni 

pohybovat po silnici. Pan Čekan vysvětlil, že v současnosti je to staveniště, ale majitel má ve 

stavebním rozhodnutí samozřejmě cestu opět zpřístupnit. A počítá s tím. 

 



Bylo domluveno, že se KMČ bude scházet cca 1 x za 2 měsíce. Případně i méně častěji, 

nebudou-li témata k projednávání. Vždy od 16:00 hod. 

 

 
. 

 

 

 

 
        JUDr. Dominik Kříž 

                předseda komise v. r. 

        pro záležitosti místních částí 

 V Ostrově dne: 28. 1. 2019 

 Zapsala: Bc. Petra Niederhafnerová 


