
Zápis č. 3 

z jednání komise pro záležitosti místních částí, konané dne 6. 5. 2019 

 

Přítomni: JUDr. Dominik Kříž, Kamil Vrána, Stanislav Svoboda, Iva Šťáhlavská, Zdeněk Volkovjak 

Asistent: Bc. Petra Niederhafnerová     

Nepřítomni: Věra Maříková 

Omluveni: Zdeněk Mareš, Bc.Pavel Čekan, Karla Bláhová 

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: 

 

Jednání komise bylo svoláno kvůli projednání odpočinkových zón v místních částech – vyhodnocení ankety. 

Členové komise byli seznámeni s výsledky ankety mezi občany. Účast byla minimální. Nicméně z ní vzešla 

potřeba oddechové zóny v obci Kfely. Z Vykmanova přišel pouze 1 podnět. Dále byly požadavky na 

odpočinkovou zónu v Květnové a Horním Žďáru. Zde však již jsou dětská hřiště, v Květnové pro oddech 

slouží park, kde jsou umístěné lavičky se stolem. Možná někteří občané ani neví, že v jejich částech nějaká 

odpočinková zóna či dětské hřiště je. Bude provedena osvěta v místních médiích. 

VYKMANOV 

Členové komise vidí jediné možné místo na pozemku p.č.69/1 a 365/4, nyní v pronájmu Prima Horselandu. 

Výpovědní lhůta je 2 měsíce. Nebylo by potřeba vypovědět smlouvu na celé pozemky. 

 

Občané mají problém s návštěvami, které chodí do věznice. Parkují všude po Vykmanově. Místní žádají, 

aby věznice zajistila své parkoviště pro tyto návštěvy. Nejhorší stav je o víkendech. Je potom problém 

zaparkovat své vozidlo u domu, s průjezdem obcí a také s nepořádkem. 

KFELY 

Zde byla představena urbanistická studie, která řeší hřiště a sportoviště na území Kfel. Odpočinková zóna by 

tedy mohla být na p.p.č.40/1. S tím jsou patroni Kfel srozuměni. 

 

 

 
        JUDr. Dominik Kříž 

                předseda komise v. r. 

        pro záležitosti místních částí 

 V Ostrově dne: 6. 5. 2019 

 Zapsala: Bc. Petra Niederhafnerová 


