
Zápis z veřejné schůze občanů místní části Horní Žďár, ze dne 17.2.2020 

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

MěÚ J. Hradec, ing. Hron, ved. odboru investic MěÚ 

Program: 1) Přivítání přítomných, seznámení s programem schůze 

      2) Zpráva osadního výboru o činnosti 

      3) Vystoupení  Ing. Mrvky, starosty Ing. Komínka, Ing. Hrona 

      4) Předpokládaná činnost v roce 2020 

      5) diskuze, závěr 

Předseda OV přivítal přítomné a seznámil je s programem schůze. 

Dále pak seznámil přítomné s akcemi, které proběhly v minulém roce. Většina z nich byla 

zaměřena na děti, zejména pálení čarodějnic, dětský den či loučení s prázdninami, další pak 

byly pro širší veřejnost. Proběhl taneční večer „pod dubem“, dále pak slavnostní otevření 

spolkového domu, rozsvícení vánočního stromu. 

Mgr. Vybíral, předseda spolku „Horní Žďár žije“, seznámil přítomné s plánovanými akcemi 

pro letošní rok. Dále pak seznámil s možnostmi ve využívání spolkového domu širší veřejností 

a s podmínkami, za kterých lze spolkový dům využívat formou pronájmu i pro soukromé 

akce. 

V další části programu seznámil místostarosta Ing. Komínek a Ing. Hron s akcemi v oblasti 

investic v J Hradci a v místních částech. Bylo konstatováno, že v MČ H. Žďár je prioritou 

vybudování splaškové kanalizace. V současné době probíhají práce na projektové 

dokumentaci, nedořešená je trasa vedení sběrače z H. Žďáru do centrální čistírny odpadních 

vod v J. Hradci. Po dořešení projektové dokumentace bude uspořádána veřejná schůze pro 

seznámení občanů s veškerými záležitostmi výstavby kanalizace. 

Následovala diskuze. Ing Mrvka odpověděl na dotazy , týkající se nedořešené záležitosti 

několikanásobného napadení volně pobíhajícím psem, kdy došlo k usmrcení dvou psů a 

poranění jedné osoby. Konstatoval, že orgány města podnikly vše, co je v rámci platné 

legislativy možné. Bohužel není možné psa odebrat, pouze v případě, že by byl pes odchycen 

při volném pohybu bez dozoru. Městská policie pravidelně monitoruje katastr místní části a 

je připravena při nahlášení jeho volného pobíhání zasáhnout. Proto žádá občany o nahlášení 

případného volného pobíhání tohoto psa městské policii. 

Schůze byla ukončena v 21.30 hod. 

Zapsal Winkler, předseda OV 

 


