
Zápis
z 17. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 19.06.2017

Přítomni: členové zastupitelstva města
Bedřich Burian, Pavel Dvořák, Mgr. Roman Fabeš, Ing. Tomáš Jirásek, Pavel Komín, Ing.
Bohumír Krejčí, RNDr. Stanislav Máca, RNDr. Pavel Macků, Mgr. Karel Navrátil,
Bohumil Norek, Bc. Miloš Novák, Ing. Jiří Pykal, Mgr. Jiří Remeš, Mgr. Ludmila Švarcová,
Jaroslav Švec, RNDr. Miloš Vystrčil, Stanislav Vyvadil

1) Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZM - konstatování, zda je ZM schopno se
usnášet
Starosta  přivítal  přítomné a  veřejnost.  Oznámil,  že  je  přítomno 17 členů zastupitelstva  města,
omluven je Radek Doležal, František Čermák, Mgr. Jiří Liška a JUDr. Petr Podsedník, konstatoval, že
ZM je schopno se usnášet.

2) Schválení programu
Program jednání:
1) Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZM - konstatování, zda je ZM
schopno se usnášet
2) Schválení programu
3) Volba ověřovatelů zápisu (dva členové)
4) Informace o ověření zápisu z 16. zasedání ZM
5) Zpráva o činnosti rady města (61.- 64. schůze)
6) Přijetí dlouhodobého úvěru na financování projektů města Telče pro rok 2017 a 2018
7) Odkup pozemků - obytná zóna Dačická
8) Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 7316/32 v k.ú. Telč - lokalita Lipky
9) Závěrečný účet, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a účetní závěrka Svazu vodovodů a
kanalizací Jihlavsko za rok 2016
10) Závěrečný účet,  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a účetní  závěrka svazku obcí
Mikroregion Telčsko za rok 2016
11) Závěrečný účet, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a účetní závěrka dobrovolného
svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2016
12) Závěrečný účet, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a účetní závěrka dobrovolného
svazku obcí Česká inspirace za rok 2016
13) Rozprava
14) Souhrn přijatých usnesení
15) Závěr
Hlasování: 17 pro, 0 proti

3) Volba ověřovatelů zápisu (dva členové)
Starosta města navrhl za ověřovatele zápisu RNDr. Miloše Vystrčila a Mgr. Ludmilu Švarcovou.
Hlasování: 16 pro, 0 proti, 1 se zdržel

4) Informace o ověření zápisu z 16. zasedání ZM
Tajemník informoval, že zápis z 16. zasedání ZM byl ověřovateli panem RNDr. Stanislavem Mácou a
panem Pavlem Dvořákem ověřen bez připomínek.

5) Zpráva o činnosti rady města (61.- 64. schůze)
J. Pykal, zastupitel – dotázal se na UR 938-3/62/2017 ohledně návrhu konceptu smlouvy se Službami



Telč, čeho se koncept týkal?

starosta  –  koncept  zjednodušuje  proces  vstupu do komunikací.  Některou problematiku ohledně
komunikací  řešil  ORÚP a jiné věci  zase Služby.  V ostatních městech je již  běžné,  že veškerou
problematiku ohledně vstupů a dláždění řeší jedna organizace. Tímhle procesem došlo k přesunu
agendy Službám. Vše se tedy bude vyřizovat na jednom místě

J. Pykal, zastupitel – na schůzi rady města se také řešila nabíječka pro elektromobily

starosta – umístění nabíječky pro elektromobily bylo zvažováno před úřadem Na Sádkách. Bylo nám
řečeno, že pokud zajistíme přísun elektřiny, tak firma dodá zase přístroj. Po diskuzi a vyčíslení
nákladů spojených s vytažením elektřiny v částce 40 tis. Kč, jsme byli ochotni na nabídku přistoupit.
Po dalším jednání však došlo ke změně a stojan bychom museli také zaplatit. Tudíž by celá investice
vyšla na více než 100 tis. Kč. V Panském dvoře by mělo být do budoucna také něco podobného.
Společnost ČEZ přišla s nabídkou záměru postavit plnohodnotnou nabíječku na centrálním parkovišti.
Mělo by tu být toto zařízení, kterých po republice zatím moc není. Malá nabíječka by pak neměla
význam

J. Pykal, zastupitel – dotázal se na 64. schůzi rady města, bod 12 „Souhlas s užíváním veřejného
prostranství – předzahrádka“

starosta – jednalo se o předzahrádku před domem vedle radnice směrem k hotelu Černý orel. Pan X
X X X X X X koupil 1/2 domu a rád by provozoval předzahrádku před domem. Nechtěli jsme schválit
něco, o čem nemáme podrobnější informace. Odložili jsme tedy tento bod na následující jednání, na
kterém jsme vzhledem k předloženým informacím rozhodli o schválení předzahrádky. Předzahrádka
bude otevřena se zázemím v domě a v odpovídající rozloze 4 m x šíře domu. Rozlohu jsme určili
podle předzahrádek směrem od hasičského domu

L. Švarcová, zastupitelka – rada města schválila demolici ranče dle UR 926-7/61/2017, kdy akce
vypukne?

starosta – nedokáži říci, na projekt běží územní řízení. Jako jeden z účastníků se přihlásil spolek
Javořice s určitými požadavky, které projekt pozdrží. Na schůzi rady města jsme již projednávali
žádost pana X X X X X X X o prodloužení termíny o 6 měsíců z důvodu jistoty. Předpokládám, že
studie budou předloženy a stavební úřad po schválení vydá stavební povolení

L. Švarcová, zastupitelka – předpokládaný termín je tedy asi do konce roku?

starosta – ano

L.  Švarcová,  zastupitelka –  dotázala  se  na UR 976-9/64/2017,  k  jakým účelům bude pronajata
nemovitost č. p 388 v ulici Batelovské?

starosta – jde o pronájem na dobu určitou. Pronájem se týká pouze suterénu, který bude sloužit jako
skladový prostor. V loňském roce byl suterén pronajat panu X X X X X X X , letos přišla společná
žádost od pana X X X X X X a paní X X X X X X X X .

L. Švarcová, zastupitelka – dotázala se na UR 961-10/63/2017 ohledně realizace stavby p. X X X X X
X X X X X X X

starosta – velice častá věc. Ve většině případů se jedná o situaci, kdy se zatepluje dům a zateplení



přesahuje např. 10 cm na veřejné prostranství. Častý přesah nad chodníkem

L. Švarcová, zastupitelka – jedná se tedy spíše o úpravu stávající stavby?

starosta – ano

6) Přijetí dlouhodobého úvěru na financování projektů města Telče pro rok 2017 a 2018
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí finančního odboru

M. Vystrčil, zastupitel – jaký je 3M PRIBOR?

L. Komůrková, vedoucí FO – 0,3 %

Úkol: Lenka Komůrková - T/15.7.-zajistit uzavření úvěrové smlouvy dle UZ 168-6/17/2017-ve výši 40
mil. Kč od KB

UZ 168-6/17/2017
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí úvěru ve výši 40 mil. Kč na financování projektů města Telče
za podmínek dle nabídky Komerční banky, a.s.
Hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

7) Odkup pozemků - obytná zóna Dačická
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO

M. Vystrčil, zastupitel – dostali jsme mapku popř. geometrický plán, jak souvisí s podáním?

starosta – jedná se o orientační mapku. Jde o přehled pozemků, které jsou ve vlastnictví různých
majitelů. Jednáme s nimi

M. Vystrčil, zastupitel – jsou zde tedy vyznačeny, které pozemky se kupují a které ne?

starosta – ne, pouze přehled všech majitelů pozemků

T. Jirásek, zastupitel – jaký je tedy stav s případnými prodávajícími? V jaké době se můžeme pustit do
zasíťování? Popřípadě za jak dlouho budeme prodávat pozemky?

starosta  –  pro  zahájení  prací  na  zasíťování  je  třeba  vlastnit  všechny  pozemky  pod  budoucí
komunikací. S majiteli pozemků jednáme individuálně. Ne všichni jsou připraveni prodávat. Je zde i
ta varianta, že by si někteří vlastníci uhradili část zasíťování sami a následně by pozemky i sami
prodávali. Otázka však zůstává jak nastavit určitý právní rámec, který by situaci umožnil a hlavně
vyřešil, vzhledem k tomu, že město nemůže investovat do cizího majetku

T. Jirásek, zastupitel – lze vyčíslit alespoň nějaké procento výměry pozemků, které se kupují ve
vztahu k celkové výměře lokality?

starosta – odhaduji něco mezi 1/4 a 1/3

Úkol: Lenka Komůrková - T/15.7.-uzavřít kupní smlouvy dle UZ 169-7/17/2017-X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Úkol: Lenka Komůrková - T/15.7.-RO dle UZ 169-7/17/2017-koupě pozemků od -X X X X X X X X X X



X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

UZ 169-7/17/2017
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy s X X X X X X X X X X X a X X X X X X X X X X
na koupi pozemku parc. č. 2373/3 o výměře 3414 m2 a pozemku parc.č. 2328/5 o vým. 3 m2 v obci a
k.ú. Telč za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2, tj. 854 250 Kč.

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy s X X X X X X X X X X X na koupi části
pozemku par.č. 2309 o vým. 2651 m2, části pozemku parc.č. 2300 o vým. 2728 m2, části pozemku
parc.č. 2294 o vým. 2467 m2 v obci a k.ú. Telč za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2 , tj. 1 961 500 Kč.

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy s X X X X X X X X X X X X X X na koupi části
pozemku parc. č. 2336 o výměře 1456 m2 v obci a k.ú. Telč za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2, tj. 364
000 Kč.

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření z rezervy města ve výši 3 179 750 Kč na nákup
pozemků v budoucí obytné zóně Dačická. (§ 6409, pol. 5901/ § 3639, pol.6130).
Hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

8) Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 7316/32 v k.ú. Telč - lokalita Lipky
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí finančního odboru

L. Švarcová, zastupitelka – přiznám se, že jsem si s tímto bodem nevěděla rady. Domnívám se, že
vyjádření z ORÚP se týká jiného pozemku

starosta – ano, děkuji za upozornění

J. Pykal, zastupitel – v minulosti se jednalo o tom, zda tuto plochu nevyjmout z plochy určené k
zastavění. V Lipkách, kde nyní končí zástavba, je již prostor ucelený. Z krajinářského hlediska by
nebylo dobré, aby se zástavba dále rozšířila

S. Máca, zastupitel – navrhuje změnu usnesení, slovo „neschvaluje“ nahradit slovem „schvaluje“,
vzhledem k jednoznačnosti usnesení

Úkol: Lenka Komůrková - T/15.7.-informovat žadatele o nepřijetí usnesení UZ
170-8/17/2017-neschválení zveřejnění záměru prodeje pozemku v lokalitě Lipky

UZ 170-8/17/2017
Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 7316/32 o vým. 772
m2 v obci a k.ú. Telč.
Hlasování: 2 pro, 14 proti, 1 se zdržel
Usnesení UZ 170-8/17/2017 nebylo zastupitelstvem města schváleno

9) Závěrečný účet, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a účetní závěrka Svazu
vodovodů a kanalizací Jihlavsko za rok 2016
Předkladatel: Z pověření RM-Mgr. Roman Fabeš, starosta města

T. Jirásek, zastupitel – dotázal se na současnou situaci ve SVAKu

starosta – podrobně vysvětlil současnou situaci SVAKu



T. Jirásek, zastupitel – jedná se tedy především o válku právníků. Můžeme očekávat zásadnější
finanční postih či dopad na město?

starosta – co se týče majetku členských obcí, těch se spor netýká. Jde výhradně o majetek SVAKu.
Kampaň je směřovaná tak, aby vyděsila členské obce a následně, aby se svazek rozpadl. Jihlava nyní
tvrdí, že nikdy nebyla ve SVAK a nebo že SVAK nikdy nevznikl, což jsou absurdní tvrzení, když si
vezmeme, kolik jen pro Jihlavu SVAK realizoval projektů.

-  hospodaření je v kladných číslech, běží  34 projektů v členských obcích. Vzhledem k právním
sporům, které probíhají, se problematicky žádá o dotace.

Úkol: Roman Fabeš - T/15.7.-informovat svazek dle UZ 171-9/17/2017- Závěrečný účet, Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření a účetní závěrka Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko za rok
2016

UZ 171-9/17/2017
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet,  Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a
účetní závěrku Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko za rok 2016
Hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

10) Závěrečný účet, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a účetní závěrka svazku
obcí Mikroregion Telčsko za rok 2016
Předkladatel: Z pověření RM Mgr. Roman Fabeš, starosta města

Bez rozpravy.

Úkol: Roman Fabeš - T/15.7.-informovat svazek dle UZ 172-10/17/2017- Závěrečný účet, Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření a účetní závěrka Mikroregionu Telčsko za rok 2016

UZ 172-10/17/2017
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet,  Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a
účetní závěrku svazku obcí Mikroregion Telčsko za rok 2016
Hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

11) Závěrečný účet, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a účetní závěrka
dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2016
Předkladatel: Z pověření RM Mgr. Roman Fabeš, starosta města

Bez rozpravy.

Úkol: Roman Fabeš - T/15.7.-informovat svazek dle UZ 173-11/17/2017- Závěrečný účet, Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření a účetní závěrka svazku České dědictví UNESCO za rok 2016

UZ 173-11/17/2017
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet,  Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a
účetní závěrku dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2016
Hlasování:17 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

12) Závěrečný účet, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a účetní závěrka
dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok 2016



Předkladatel: Z pověření RM Mgr. Roman Fabeš, starosta města

Bez rozpravy.

Úkol: Roman Fabeš - T/15.7.-informovat svazek dle UZ 174-12/17/2017- Závěrečný účet, Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření a účetní závěrka svazku Česká inspirace za rok 2016

UZ 174-12/17/2017
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet,  Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a
účetní závěrku dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok 2016.
Hlasování 17 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

13) Rozprava
V. Švec, vedoucí ORÚP – informoval o probíhajících stavebních pracích

- v ulici Jihlavské se nyní řeší chodníky, v příštím týdnu by mělo proběhnout předání dokončeného
díla. Práce proběhly bez větších problémů a v termínu

- do konce června je termín dokončení ulic Tyršova, Mládkova a Náměstí Hrdinů, chybí dokončit plot
kolem stadionu a některé drobné dodělávky

-  před zahájením je  akce  Štěpnický  rybník.  Předání  staveniště  proběhlo  minulý  týden.  Ladíme
harmonogram prací tak, aby co nejméně zasáhly do turistické sezóny. Komplikace, které byly se
schválením dotace, nám zasáhly do termínů. Snažíme se co nejvíce zabránit případným problémům

- příští týden v úterý dojde k předání staveniště akce Věž sv. Ducha. Rekonstrukci provede firma H &
B delta, s. r. o. Do 11. listopadu bude realizován krov věže a posléze dojde k rekonstrukci vnitřní
části. Ukončení celého projektu je stanoveno na březen příštího roku

- další akcí, která proběhne v ulici Batelovské směrem ke sportovnímu areálu, sítě vč. kanalizační
přípojky a čerpačky, dále zkapacitnění kanalizace. Termín dokončení září letošního roku. Stavbu
provede firma Pozemní stavby Telč s.r.o. Předání staveniště 30. 6. 2017

- poslední akcí je Oranžové hřiště u zimního stadionu. Je zde řada problémů, které protahují termín
realizace, práce probíhají pomalu a velice chaoticky. Neustále upozorňujeme na penále

starosta – limitka na Štěpnický rybník přišla až dnes, akce tím nabrala zpoždění 4 měsíce, délka
prací ze soutěže je 9 měsíců. Pochybuji, že se v zimě budou moci dělat některé stavební práce a akce
se tak reálně protáhne do příštího roku.

- co se týče Růžku, 1. 6. začala firma shazovat střechu, 2. 6. přišel dopis z ministerstva kultury na
NPÚ Telč ohledně zapamátnění dané budovy, avšak na městský úřad nic nezaslali. Okamžitě jsme je
kontaktovali, aby nám dopis také zaslali. V úterý jsme dostali dopis a pracovníci ORÚP s PČR předali
dokument  firmě,  která přerušila  demolici  a  odjela.  Co jsme mohli  udělat,  udělali  jsme.  Proces
zapamátnění běží, může trvat měsíc či déle. Budova bude nyní nejspíš dlouho bez střechy

- pan X X X X X X X mě informoval, že se ohledně ubytování pro účely HTC Telč dohodl s vlastníkem
budovy  bývalého Svazarmu o  koupi  budovy.  V  nejbližší  době tedy  pravděpodobně odstoupí  od
záměru

- Senior holding má již stavební povolení, dělají prováděcí dokumentaci, předpokládám, že v září



bude stavba zahájena

- dále jednáme o možném budoucím přestěhování Muzea Vysočiny do budovy, ve které je nyní
provozován domov pro seniory. Možná by zde mohl být prostor i pro spolky

-  v minulém zasedání zastupitelstva byla velice rozsáhlá debata a byl  to asi  poslední impuls k
zavedení zvukového záznamu ze zasedání. Již dříve to navrhoval pan Vystrčil

T. Jirásek, zastupitel – ulice Tyršova, Mládkova a Náměstí Hrdinů je snad „začarovaná zóna“, termín
dokončení měl být v prosinci

starosta – akce začínala v červnu sítěmi a následovalo dílčí plnění do prosince. Ulice Tyršova a
Mládkova byly zprovozněny pro zimní údržbu. Zeleň, ploty a povrchy byly přesunuty do letošního
roku. Akce trvá rok, na takový rozsah prací nic neobvyklého, bohužel k napjaté atmosféře velice
přispěla svým přístupem dodavatelská firma

T. Jirásek, zastupitel – práce, které měly být dokončeny v prosinci, stihli?

starosta – ano, se zpožděním, za které dostali penále přes 300 tis. Kč. Některé věci byly udělány
nekvalitně, ty nyní předělávají. Oficiální převzetí stavby v červnu

T. Jirásek, zastupitel – ulice je přesvětlená, 2 větší auta se zde proti sobě nevejdou, z ulice k Náměstí
Hrdinů škola smyku, vyvalen obrubník, práce zde probíhají chaoticky. Asfaltuje se, jak se nemá,
řešením by byl zvýšený dozor. Červen je nyní vpůli

starosta – kvalita zemních prací je bez problémů, avšak úroveň subdodávek je tragická. Na jaře
dláždila na Náměstí Hrdinů jiná parta a bylo to znát. To, co se dělalo na podzim se opravuje i teď.
Samozřejmě je všechno pod penále a nekvalitní práci nepřevezmeme. Asfaltování jsem jim vytýkal,
zjistilo se však, že všechno připravili k asfaltování, ulici večer zavřeli, načež bohužel někteří řidiči
objeli zábrany po chodnících a některá místa před asfaltováním poškodili. To se nyní bude opravovat

T. Jirásek, zastupitel – termín dokončení je tedy červen letošního roku?

starosta – ano, konec června

T. Jirásek, zastupitel – záměr prodeje objektů starých kabin na bývalém zimním stadionu je tedy
ukončen?

starosta – musíme počkat na oficiální stanovisko HTC Telč. Předpokládám, že to bude téma jednoho z
bodů nadcházející schůze rady města

T. Jirásek, zastupitel – navrhuji ohledně zvukového záznamu uchovávat i elektronický záznam, kdo
jak hlasoval jmenovitě

starosta – to je téma na pracovní jednání, musíme vycházet z platných předpisů

L.  Švarcová,  zastupitelka  –  vjezd  na  náměstí  byl  rozhodnutím  rady,  avšak  ne  rozhodnutím
zastupitelstva

starosta  –  návrh  vznikl  na  základě  řady  diskuzí,  mimo  jiné  i  na  semináři  zastupitelů,  vlastní
rozhodnutí vydává OD, který řeší dopravní režim. Opatření obecné povahy bylo zveřejněno na úřední



desce.  Nejedná  se  v  tomto  případě  o  samosprávný  proces,  o  kterém by  rozhodovala  rada  či
zastupitelstvo

L. Švarcová, zastupitelka – podnět tedy vzešel z rady?

starosta – nejen z rady, ale i z diskuzí na semináři v září loňského roku. Kromě 3 nebo 4 jste byli
přítomni všichni, diskutoval se tam režim na náměstí

L.  Švarcová,  zastupitelka –  chápu tedy správně,  že pokud vjede auto na náměstí,  mělo by být
označeno oprávněním? Z vlastní zkušenosti při pořádání akce Noc kostelů fungoval pan Chromý i
paní Peichlová výborně. Nebyl žádný problém, žádné oprávnění nebylo zneužito, měli jsme velké
pohodlí

- co se týče parkování na náměstí v průběhu nedělních bohoslužeb, musí mít daní účastníci parkovací
kartu. Když však dorazí na bohoslužbu, nemají šanci vědět, zda se na něho karta dostane. Navrhuji
povolit vjezd na náměstí od 7 hod. do 10:30 s parkování u zámecké zdi

starosta  –  na  základě  diskusí  jsme  nastavili  tento  systém,  který  nyní  mapujeme  a  následně
zhodnotíme, co se povedlo a co naopak nikoliv. Nyní je vydané úřední rozhodnutí, do kterého když
budeme nyní zasahovat, nastane chaos. Fara má vymezených 15 míst u zámecké zdi. Více aut by se
na dané místo nevešlo. Tento problém řeší místostarosta

místostarosta – jednali jsme o tom, pan děkan si ode mě vyzvednul 15 karet, které zaštítí nájezd
návštěvníků bohoslužeb od 7:15 a dalších 15 karet od 9 hod. s podmínkou opuštění náměstí 10:30
hod. po mši

L. Švarcová, zastupitelka – avšak co když návštěvník bohoslužby pojede na náměstí bez karty

místostarosta – je na panu děkanovi, komu karty vydá. Nejspíš nedostanou kartu mladí, ale spíše
staří lidé

L. Švarcová, zastupitelka – auto, které tedy pojede na bohoslužbu, již musí mít kartu

místostarosta – ano, jinak bychom museli  vjezd řešit  dodatkovou tabulku, které nikdo nevěnuje
pozornost, proto jsme se rozhodli pro tuto formu

L. Švarcová, zastupitelka – je tedy na faře, kdo bude mít kartu

starosta – fara, potažmo pan děkan, zná lidi, kteří pravidelně navštěvují bohoslužby. Lidé si budou
moci předávat kartu v případě, že zrovna nebudou moci, pojede pak někdo jiný. Pokud budeme řešit
samé výjimky, zamotáme se do toho. Zkusme o tom přemýšlet, rozhodně není problém zavolat pana
Chromého ohledně kulturních akcí. Hlavní je, aby se sem nedostali ti, kteří nerespektují předpisy.
Nad dodržováním zákazu vjezdu má dohlížet policie. Několikrát zde stáli, avšak co se jim dostalo za
odezvu, snad ani nemohu říct. Přístup je takový, je to o slušnosti. Počet parkujících aut je nižší než v
minulých letech. Snažme se využít daný systém. Přemýšlíme i o dalších technických opatřeních,
které by nám mohly pomoci v nastaveném systému

L. Švarcová, zastupitelka – věřící jsou limitovaní časem, když by bylo jakkoliv možné, přimluvila bych
se za ně

starosta – buď všichni, anebo nikdo, nebo ten, kdo má kartu. Nikdo nemá nic proti věřícím. Tato



diskuze se vede mnoho let. Vždycky byl nastaven nějaký systém, který nyní opravdu není namířený
proti lidem, kteří chodí do kostela. Karet je vydáno pro věřící tolik, aby se na dané místo vešli, o
ničem jiném to není. Spousta lidí jezdila na náměstí a někdo ani nezaplatil parkovné, je to celé o
kázni. Řešíme situaci dlouho a velice benevolentně. Jiná města zavedou systém bez veškerých debat.
V tomto směru, kdo potřebuje a má nějaký důvod, kartu může mít. Dokonce lze kartu i půjčit. Může
si stoupnout na místo vyhrazené pro karty. Pořád jde o místa. Jedno místo, jedna parkovací karta.
Pokud někdo vymyslí lepší systém, sem s ním

L.  Švarcová,  zastupitelka  –  kostely  však  na  náměstí  jsou.  Chtěla  by  vyjít  návštěvníkům vstříc.
Navrhuje zvýšit tedy počet karet na 20

starosta – nelze zvýšit počet karet, vzhledem k tomu, že lze zaparkovat maximálně 15 aut u zámecké
zdi. Zkusme tohle nějak vyzkoušet

S. Máca, zastupitel - jaký je rozdíl mezi těmi co jedou na mši a těmi co jedou na zámek nebo do ZUŠ
na koncert? Jedné skupině výjimku povolíme a druhé ne? Jak se takto začnou udělovat výjimky, tak
se zamýšlená koncepce změny vjezdu na náměstí rozpadne. Jsem proti těmto výjimkám.

M. Vystrčil, zastupitel – policie tedy nejspíš přislíbila, že bude jezdit kontrolovat vjezd na náměstí.
Když tedy dneska někdo vjede na náměstí, musí mít vždycky hned kartu za sklem. Dobře, pokud tedy
poveze maminka dítě do ZUŠ, musí si kartu pořídit?

starosta – pokud má důvod, vydá se jí  karta. Pokud třeba nemůže chodit, musí se sem dovézt,
dostane kartu. Všem potřebným případům by se mělo vyhovět

M. Vystrčil, zastupitel – a ubytovaní?

starosta – nárok na parkovací kartu mají majitelé budov, trvale bydlící a provozovatelé živností

M. Vystrčil, zastupitel – v případě že se zde lidé ubytují, jak to bude probíhat?

starosta – zavolají ubytovateli, ten si pro ně přijede, popř. si za ním přijdou pěšky a ten jim vydá svoji
kartu

M. Vystrčil, zastupitel – debata, kdo má mít výjimku se datuje od roku 1990. Po nějakém dlouhém
jednání se došlo k tomu, aby ti, kteří jezdí na bohoslužby, dostali výjimku. Jediní ze všech mají k
dispozici 30 karet, což mi přijde jako vstřícný a velice dobrý kompromis. Spousta lidí má také jistě
dobré důvody, proč sem potřebují vjet auty, avšak tuto možnost nemají. Nejsem pro do daného
systému vstupovat, rozhodně to není jednoduché

- co se týče formy zápisu, není nikde napsáno, že musí být stylem doslovného přepisu. Audio je
jediným řešením. V dosavadní formě se řeší stále samé úpravy. Přimlouvám se k novému systému
zápisu, jsem rád, že se tu dnes navrhl

- poměrně dost často jezdím po celé republice a mohu potvrdit,  že se po Telči jezdí významně
neslušně i  v porovnání s Prahou. V případě, že řidiči nebudou jezdit slušně, provoz bude stále
nebezpečný i s různými dopravními omezeními

J. Maincl, děkan – ti, kteří jsou zde ubytovaní, mají ze zákona vjezd povolen v případě, že vjedou,
vyloží a následně odjedou. Ovšem tuto možnost účastník bohoslužby nemá



starosta – ti sem musí také vjet s kartou

J. Maincl, děkan – věc, kterou teď aktuálně řeším, jsou svatby. Tento víkend zde byly 2 svatby a aut
zde bylo rozhodně více, než je povolený limit na jednu svatbu. Musí se tedy striktně dodržovat 5 aut
na jednu svatbu?

starosta – o počtu aut rozhodujeme my. Matrika vydává žadatelům 5 parkovacích karet. Když bude
jedna svatba a přijede sem 6 aut, problém asi nebude. Avšak v případě více svateb po sobě s
půlhodinovým rozmezím,  pak není  technicky možné zde zaparkovat  tolik  aut.  Tato karta nemá
ochrannou známku, proto si myslím, že jedna z Vámi uváděných svateb si karty nakopírovala. Na
Karlštejn mají povolen vjezd pouze 2 auta, zbytek musí pěšky. Jinak to opravdu nelze vyřešit

J. Maincl, děkan – matrika tedy ohlídá počet aut v závislosti na kapacitě, tudíž v případě, kdyby bylo
možné, se přimlouvám, aby se umožnilo svatbě vjezd na náměstí pro více aut

starosta – když tohle uděláte, okamžitě se nakupí spousta stížností, že jedni mohou a druzí ne

J. Maincl, děkan – od příštího roku přesuneme některé bohoslužby do jiných kostelů. Škoda, že jsme
o novém režimu na náměstí nevěděli už v lednu

starosta – děkuji za kompromisy. V případě, že bychom oznámili nový režim dříve, sešlo by se na
úřadě spousta žádostí o udělení výjimky. Usoudili jsme, že bude lepší tzv. léčba šokem

S. Vyvadil, zastupitel – nevidím žádný problém se svatbami a bohoslužbami, tyto akce jsou časově
limitované. Problém nastává večer, kdy na náměstí stojí jedna a ta samá auta, především kolem
pizzerie,  kde se ani  parkovat nesmí.  Ubytovatelé vydávají  dokonce nějaké rezidenční karty.  Na
druhou stranu máme maminky, které vozí z vesnice děti do kroužků. Děti potřebují stojan na noty,
kufr s krojem, přeci 5-7 leté dítě neunese takovou zátěž. Nikdo té mamince přeci nemůže zabránit
sem toho malého človíčka dovézt. Jde tu o jeho bezpečnost. Maminka zde přeci nebude stát 3 hodiny,
ale dítě vyloží a dojede si třeba nakoupit. Měla by se řešit spíše situace večer nebo kolem půlnoci,
kdy tu po náměstí jezdí na motorkách. Máme policii, která nekoná

starosta – děkuji za názor, avšak mě mrzí, že tu o novém režimu diskutujeme až dnes. Děkuji panu
děkanovi za jeho postoj ke kartám. Zkusme režim vyzkoušet 4 měsíce a pak se o tom pobavme.
Ubytovatelé chodili se stížnostmi a dnes je situace bez problémů

T. Jirásek, zastupitel – z vysvětlení značky dopravní obsluhy, by sem maminky mohly vjet. S 15
kartami bohoslužby musí fungovat. Když sem vezu nemocného člověka, tak musím mít kartu? Druhá
věc, aby režim taky někdo kontroloval. Má pan Bláha pravomoc?

starosta – paní Jančurová i pan Bláha mají ve své kompetenci dávat pokuty, avšak nemají pravomoc
zastavovat auta a posílat je zpět. S dozorem pomáhá pan Duchan i pan Hejda, kteří upozorňují řidiče.
Dnes probíhají pokuty formou focení, již se nedávají lístečky, následně jde podnět na OD. Majitel
auta pak ani neví, že se dopustil přestupku, dokud mu nepřijde domů upozornění

J. Pykal, zastupitel – kauza ohledně Růžku byla panem starostou dobře shrnuta. Zítra proběhne
informační setkání, kde situaci do detailu probereme. Všichni jste zváni, v 17 hod. před Růžkem.
Hlasový záznam ze zastupitelstva tedy do hloubky probereme na semináři. Bude záznam přístupný
na webu?

starosta – nejdříve musíme prověřit legislativu, která se danou tématikou zabývá



J. Pykal - souhlasí

B. Burian – mám jeden návrh k zamyšlení. Chtěl bych požádat, abychom se zamysleli, potažmo i
ORÚP nad cyklostezkou v Lipkách. Prošel jsem si tento projekt a naproti hrázi Roštejna má město
pozemek přes silnici na druhou stranu. Myslím si,  že by bylo možné na pozemku udělat určité
zakončení  cyklostezky  v  Lipkách.  Vybudovali  bychom zde  třeba  uzavřený  okruh  „bosostezky“.
Cyklostezka by byla zajímavě ukončena. Mohli bychom v tom pokračovat v další etapě ke Studnicím

- dotázal se ohledně odpadů, zda je problém získat ve sběrném dvoře potvrzení o odevzdání odpadu?

místostarosta – ve sběrném dvoře provozovaném Službami Telč?

B. Burian, zastupitel - ano

místostarosta – Za Stínadly tedy potvrzení vydávají a na Radkovské ne?

B. Burian – sběrný dvůr stavebnin ano, ale u Služeb Telč, nikoliv. Pokud si vzpomínám, když vznikalo
OHR, bylo přislíbeno vyhodnocení jeho fungování, v případě špatného fungování se obnoví smlouva
se společností FCC

starosta – pokud vedle stavebnin vydávají potvrzení, pak je to v pořádku, působí zde firma FCC.
Pokud však  na  Radkovské  ne,  pak  zařídíme,  aby  se  potvrzení  vydávalo.  OHR s  tím nemá nic
společného.  Vyhodnocujeme náklady,  které  byly  ve  sběrném dvoře FCC a množství  odpadu ve
Službách Telč

X X X X X X X X , občan města – vjezd na náměstí má zakázán i ten, který veze k paní doktorce
nemocného? Z vlastní zkušenosti vím, že ho policie nepustí. Nedávno zde u brány oživovali paní a
chtěli jí dovézt k paní doktorce. Přeci musí rozumně vidět, že je někdo nemocen a že tam musí vjet.
Nad tímhle by se měla policie zamyslet a přistupovat lidsky. Jak tedy poradit v takové situaci, kterou
jsem zde nastínil?

starosta – vjet na náměstí za doprovodu policie, a aby na místě paní doktorka řekla, zda to byl
závažný případ, rozumné řešení pro jednu i pro druhou stranu. Policisté snad tento případ pochopí.
Samozřejmě se to nesmí zneužívat

14) Souhrn přijatých usnesení
Bez rozpravy.

15) Závěr
Starosta poděkoval  všem přítomným zastupitelům, veřejnosti  a  zaměstnancům MěÚ za účast  a
popřál příjemné prožití prázdnin.

Zapsali: Mgr. Pavel Soukop, Bc. Alena Bártů

Konec: 17:25 hod.

Předáno k podpisům 28. června
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