
Zápis z veřejné schůze občanů místní části Horní Žďár, ze dne 21.1.2019 

Přítomni: Dle presenční listiny, Ing.Mrvka, starosta města, ing. Komínek, uvolněný radní  

MěÚ J. Hradec 

Program: 1) Přivítání přítomných, seznámení s programem schůze 

      2)Volba nového osadního výboru 

      3) Zpráva osadního výboru o činnosti 

      4) Vystoupení  Ing. Mrvky, starosty Ing. Komínka 

      5) Předpokládaná činnost v roce 2019 

      6) vyhlášení výsledků voleb nového osadního výboru 

      7) diskuze, závěr 

Předseda OV přivítal přítomné a seznámil je s programem schůze. 

Seznámil přítomné s návrhem kandidátky nového osadního výboru, způsobem volby. Osadní 

výbor má 7 členů, na kandidátce je 9 kandidátů, z pléna je možnost doplnit kandidátku o 

dalšího člena, podmínkou je přítomnost takto navrženého na schůzi a jeho souhlas 

s kandidátkou. Volba proběhne označením vybraných kandidátů v kandidátce v maximálním 

počtu 7. V případě označení většího počtu bude kandidátka neplatná, volba je tajná. 

Složení volební komise: Štěchová, Švobová, Winklerová. Komise zvolena jednomyslně. 

Všichni přítomní obdrželi kandidátku, čas na vyplnění byl stanoven na 30 minut. 

Poté starosta města Ing. Mrvka seznámil přítomné se situací po komunálních volbách v roce 

2018, s plány vedení města na další funkční období.                                               

V další části programu seznámil uvolněný radní Ing. Komínek s akcemi v oblasti investic v J 

Hradci a v místních částech. V H. Žďáře byla zahájena stavba víceúčelového objektu na místě 

bývalého „papíráku“, s termínem dokončení ve druhé polovině t.r. Bylo provedeno 

zastřešení kontejnerů na tříděný odpad na stanovišti směr D. Pěna, otázka vymístění těchto 

kontejnerů ze stanoviště v centru obce zůstává otevřená. 

Dále byla podána informace o záměru zbudování kanalizace pro celou místní část. Výstavba 

kanalizačního řádu by měla proběhnout společně s další MČ –Políknem.  Zatím je 

předpoklad, že splašky z obou MČ budou přečerpávány do centrální čistírny odpadních vod. 

Termíny zatím nejsou pevně dány, předpoklad je, že tato akce bude následovat po 

dokončení kanalizace v Děbolíně. 

Dále byli přítomni seznámeni s plánovanými akcemi v letošním roce. Akce jsou rozloženy do 

celého roku, jsou připravovány  s velkou pečlivostí a nezbývá, než si přát, aby se jich 



zúčastnilo více lidí. Termíny jednotlivých akcí budou oznámeny včas obvyklým způsobem – 

pozvánkami. 

Následovala diskuze. Byla diskutována otázka zimní údržby, zejména chodníku u JH-Mota a 

směr D. Pěna, kde byl značný problém počátkem t.r. Vzhledem k intenzitě provozu na 

komunikaci H. Žďár – D. Pěna nelze předpokládat pohyb chodců po vozovce a považujeme za 

nutné zařadit tento chodník do druhé skupiny v rámci plánu zimní údržby. Opětovně byly 

připomínky k činnosti pneuservisu, kde po změně provozovatele se zde hromadí na 

městském pozemku odstavené vozy. Podobný problém je i s pozemkem p. Zemana, kde se 

nachází vraky aut a byl vznesen návrh na výsadbu živého plotu na pozemku města podél 

tohoto pozemku. 

Na závěr byly oznámeny výsledky volby nového osadního výboru. Bylo odevzdáno 30 

volebních lístků, z toho byly tři neplatné (byl označen vyšší počet kandidátů, než je počet 

členů OV). Byl zvolen OV v tomto složení: 

Petr Švob, Marek Chvala, Mgr. Tomáš Vybíral, Milan Schonbauer, Ing. František Winkler, 

MVDr. Vondrková, Dagmar Pundová. 

Po skončení veřejné schůze proběhla ustavující schůze nového OV, za předsedu byl navržen 

pro schválení zastupitelstvem Ing. František Winkler. 

Schůze byla ukončena v 21.30 hod. 

 

Zapsal: Ing. F. Winkler 


