
Zápis z jednání osadního výboru v Količíně
- veřejná schůze se zástupci města -  

dne 25.3.2014    

Přítomni: Radovan Kaňa, Markéta Habrová, Petr Pacourek, Zdeněk Školoud, Marta Fuksová, 
Zdeněk Horák

Omluveni: Ing. František Kubík

Hosté: Starosta Pavel Svoboda, místostarosta Bc. Jaroslav Chmelař, místostarosta Mgr. 
Rudolf Seifert, Milan Roubalík, občané Količína

K projednání:   (diskuze)  

1. p. Kaňa – hovořil o odstraňování problému s kanalizací, občané se mají na něho obracet s 
problémy, problémy budou sepsány a podána reklamace na firmu KKS. Bude probíhat 
firmou KKS výběr poplatku 800,-Kč za přípojku kanalizace. Letos proběhne dovýsadba 
zeleně na návsi, v parčíku u zvonice a výsadba podél polní cesty k zadnímu prutníku od 
hliníku. Proběhne odstranění autobusové zastávky a výstavba nové, na kterou je již 
zakoupeno část materiálu. Zbudování nové uvítací cedule do Količína. Proběhne 
dovýstavba dětského hřiště včetně oplocení a nové branky. Možnost rozšíření posilovny, či 
zbudování místnosti pro matky a rekonstrukce sociálního zařízení.
Dále poděkoval občanům a sboru dobrovolných hasičů za uskutečněné brigády a pozval 
občany na oslavy 70. let SDH Količín.

2. p. Svoboda – Přivítal se s občany, hovořil o investici kanalizace Tučapy-Količín. Hovořil o 
možnosti akumulace rozpočtu investic pro osadní výbory (možnost převádět peníze na další
roky), dále o revitalizaci ulic v Holešově a opravě Koupaliště v Holešově. O realizaci 
projektů města pouze za spoluúčasti dotačních titulů, o opravě „pionýráku“ a zbudování 
nového parkoviště vedle kina Svět a o úpravě územního plánu.

3. p. Seifert – hovořil o opravě centra pro seniory, opravě krytého bazénu

4. p. Chmelař -  o začátku výstavby R49 na podzim roku 2014, o využití průmyslové zóny v 
Holešově a o omezení průtahu Dobrotic, kde proběhne oprava vozovky od 5.5.2014, které 
potrvá cca 3 měsíce

5. pí. Polaštíková – dotaz ohledně prohloubení příkopy u polní cesty na domy v nové ulici, že 
stav je horší než před prohloubením. P. Seifert odpověděl, že bude řešeno přes mikroregion.

6. pí. Fuksová – dotaz na veřejně prospěšné práce i pro obec Količín. P. Svoboda odpověděl 
že řešení se připravuje, doplnil p. Seifert, že město nyní využívá 25 pracovníků a zmínil 
možnost zapojit vlastní obyvatele Količína do těchto prací. P. Kaňa odpověděl, že probíhají
jednání s pí. Krajcarovou a úřadem práce a nějaký seznam osob bude nejdříve až koncem 
dubna.

7. p. Pacourek – dotaz ohledně doplnění kanálových vpustí o zvony (sifóny). Odpověděl p. 
Roubalík, že v projektu nebylo s nimi počítáno a běžně se jimi kanály neosazují. Je možno 
to zahrnout do reklamace na firmu KKS.

8. p. Horák – dotaz zda zpevněná cesta k přečerpávací stanici byla součástí projektu 
kanalizace, zda proběhlo stavební řízení a zda někdo jednal s vlastníky sousedních 
dotčených pozemků. Odpověděl p. Roubalík, že cesta je součástí projektu, proběhlo 
stavební řízení, ale na otázku zda někdo jednal s vlastníky sousedních pozemků 



neodpověděl. Momentálně je podána reklamace na firmu KKS ohledně opravných prací 
související se zvýšením úrovně cesty a přístupem na sousední pozemky.

9. p. Pacourek – dotaz zda již započaly práce na stavbu R49. Odpověděl p. Chmelař, že zatím 
neví, či se nejedná o archeologický průzkum, že situaci zjistí a bude dále informovat.

10. p. Vávra a p. Mirynský – dotaz ohledně špatné výškové umístění kanálové vpusti u domu p.
Vávry a dotaz na kvalitu cesty v nové ulici. Odpověděl p. Roubalík, že o problému vpusti ví
a je podána reklamace na firmu KKS. Kvalita podloží cesty v nové ulici je bohužel 
nevyhovující normám s ohledem na finanční možnosti města. Cílem bylo komunikaci dát 
do provozu schopného stavu s omezením pro nákladní dopravu

11. pí Polaštíková – dotaz ohledně výšky obrubníků u cesty v nové ulici, zda nejsou položeny 
moc nízko. Odpověděl p. Roubalík, že jsou uloženy dle normy, která říká výšku 25 mm nad
vozovkou.

12. p. Krejčiřík – dotaz, kdy proběhnou terénní úpravy parčíku u zvonice. Odpověděl p. Kaňa, 
že pravděpodobně až na podzim, z důvodů konání hasičských oslav a hodové mše. Další 
dotaz – zda město neuvažuje o používání parkovacích hodin do automobilů. Pí. Fuksová 
hovořila o principu používání hodin. P. Svoboda řekl, že tuto možnost projednají. P. Seifert 
hovořil o možném zneužívání hodin a o mírné toleranci městské policie krátkého zastavení 
na placeném parkovišti.

13. pí Čuříková – dotaz na zpoplatnění parkoviště u domu seniorů. Odpověděl p. Seifert, že 
zatím zpoplatněno nebude a dále hovořil o využívání placených parkovišť pro návštěvníky 
zařízení u nich umístěných a že neslouží jako parkoviště pro zaměstnance.

14. p. Pacourek – dotaz na chybějící informační cedulky na parkovacích automatech o SMS 
placení parkovného. Odpověděl p. Svoboda, že se jedná o vandalismus a upozorní 
technické služby o zjednání nápravy. Další dotaz byl na zavedení městské dopravy. 
Odpověděl p. Svoboda, že se o tom ani neuvažuje, z důvodů velké finanční nákladnosti.

15. p. Svoboda informoval, že pan Martinec (spolumajitel Stavebního bazaru) uvažuje o 
možnosti zbudovat v prostorách stavebního bazaru u cyklostezky tenisové kurty a malé 
občerstvení pro návštěvníky cyklostezky.

16. p. Seifert upozornil, že cyklostezky není v plánu zimní údržby, pouze v kalamitním stavu ji 
mohou technické služby protáhnout, ale mezi posledními odklízenými komunikacemi.

17. pí. Kaňová – dotaz ohledně úklidu cyklostezky a poškození jejího povrchu. P. Seifert 
odpověděl, že jde vždy jen o jednání s vlastníky pozemků, a ti by si měli po sobě uklidit. 
Dále hovořil o zbudování osvětlení cyklostezky v oblasti kolonky. P. Chmelař – proběhne 
údržba áleje podél cyklostezky. P. Svoboda navrhl zbudování vyhřívání cyklostezky a tím 
odstranit problémy se zimní údržbou.

18. p. Filipi – dotaz o možnosti zprůjezdnění cesty přes Alexovice. P. Chmelař – nelze řešit, je 
to v kompetenci obce Třebětice. Po zbudování R49 bude tato cesta úplně zaslepena.

19. pí. Kalabišková – dotaz o stavu vjezdů k domům po stavbě kanalizace. Odpověděl p. Kaňa 
– nutno dodat nejlépe fotografie před a potom a problém se zahrne do reklamace na firmu 
KKS.

20. p. Kaňa  hovořil o možnosti doplnění dopravních značek v obci a obrací se tímto na občany
na jejich podněty.

21. p. Chmelař – V novém územním plánu se počítá se stavebními místy od křižovatky u 
Useinového ke stavebnímu bazaru.

Zapsal: Zdeněk Horák Ověřil: Radovan Kaňa
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