
Zápis
z 20. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 21.02.2022

Přítomni: členové zastupitelstva města
Mgr. Vladimír Brtník, Bedřich Burian, František Čermák, Mgr. Roman Fabeš, Mgr. Hana
Hajnová, RNDr. Eva Janoušková Ph.D., Jindřich Kaupa, Pavel Komín, Mgr. Milena
Kopečná, Mgr. Petra Kujínek Polodnová, Karel Navrátil (body 1-8), Bohumil Norek, Ing.
Jiří Pykal, Mgr. Jiří Remeš, Mgr. Ludmila Švarcová, Jaroslav Švec, Mgr. Helena
Tomíšková, Ing. Petr Vařbuchta, RNDr. Miloš Vystrčil (body 8-14)

1) Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZM - konstatování, zda je ZM schopno se
usnášet
Starosta města přivítal přítomné zastupitele a veřejnost.
Oznámil, že je přítomno 18 členů zastupitelstva, omluveni jsou RNDr. Miloš Vystrčil, který přijde
později a Ing. Tomáš Jirásek. Nepřítomen je pan Stanislav Vyvadil.
Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení schopné.

2) Schválení programu jednání ZM
1. Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZM - konstatování, zda je ZM schopno se usnášet
2. Schválení programu jednání ZM
3. Volba ověřovatelů zápisu (dva členové ZM)
4. Informace o ověření zápisu z 19. zasedání ZM
5. Zpráva o činnosti rady města (77. - 80. schůze)
6. Volba přísedících Okresního soudu v Jihlavě na funkční období let 2022-2026
7. Přijetí nových členů do dobrovolného svazku obcí Oběhové hospodářství Renesance
8. Projednání návrhů a podnětu na pořízení Změny Územního plánu Telč
9. Žádost o odkoupení části pozemků p. č. 91/2 , p. č. 66 v k. ú. Telč
10. Žádost o odkoupení části pozemku 441/7 o vým. cca 20 m2 v obci a k.ú. Telč
11. Žádost o odkoupení části pozemku 441/7 o vým. cca 40 m2 v obci a k.ú. Telč
12. Rozprava
13. Souhrn přijatých usnesení
14. Závěr

Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

3) Volba ověřovatelů zápisu (dva členové ZM)
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Mgr. Karla Navrátila a Ing. Petra Vařbuchtu.
Hlasování: 16 pro, 0 proti, 2 se zdrželo

4) Informace o ověření zápisu z 19. zasedání ZM
Tajemník MěÚ informoval,  že zápis z 19. zasedání ZM, které se konalo 13. prosince 2021, byl
ověřovateli zápisu Mgr. Jiří Remešem a panem Jaroslavem Švecem ověřen bez připomínek.

5) Zpráva o činnosti rady města (77. - 80. schůze)
J. Pykal, zastupitel – dotázal se, jestli z tohoto zasedání bude archivován audiozáznam, když nebude
videozáznam

starosta – odpověděl, že audiozáznam bude a pošle se na kraj, aby vložili do archívu



L. Švarcová, zastupitelka – připomněla radu z 15. 12., kde rada schválila příspěvek na linku důvěry
Střed. Navrhla informování o této lince na webových stránkách města

H. Hajnová, zastupitelka – rada města ze dne 12. 1. schválila střednědobý sociální plán. Dotázala se
na částku za vypracování tohoto plánu a kdy přibližně bude hotový. Druhá otázka je na radu z 26. 1.,
rada odvolává ředitelku MŠ Komenského, dotázala se na bližší informace

starosta – odpověděl, že se rada města rozhodla vyhlásit výběrové řízení, protože paní ředitelce končí
mandát, proběhla inspekce, obdrží inspekční zprávu a paní ředitelka se do výběrového řízení může
přihlásit

místostarosta – odpověděl, že sociální plán bude stát 179 927,- Kč a zpracovává ho firma ACCENDO.
Firmu doporučil Kraj Vysočina

P. Vařbuchta, zastupitel – dotázal se na projekt „Regenerace sídliště U Štěpnického rybníka v Telči“,
zda obyvatelé sídliště byli s projektem seznámeni

V. Švec, vedoucí ORÚP – odpověděl, že proběhly dvě schůzky se zástupci bytových domů. Z první
schůzky  si  zástupci  odnesli  studii,  co  se  bude  na  sídlišti  dělat,  aby  mohli  zaslat  připomínky.
Projektanti  se  účastnili  i  některých  domovních  schůzí.  Druhá  schůze  proběhla  po  zapracování
připomínek, projektanti dodělali finální verzi projektu a v prosinci se posílal na Státní fond podpory
investic a v dubnu nebo květnu by měl přijít výsledek

H. Hajnová, zastupitelka – informovala, že smlouvu nenašla v registru smluv, žádá tedy o doplnění

P. Vařbuchta – takže možné připomínky k projektu lze doplnit při stavebním řízení

V. Švec, vedoucí ORÚP – řízení už proběhlo, vyjádření má i plnou moc, jinak by město nemohlo žádat
o dotaci. Možné změny lze provést už jen při stavbě

J. Pykal, zastupitel – dotázal se na situaci s Jihlavskými kotelnami ohledně dodávky plynu

V. Švec, vedoucí ORÚP – město má smlouvu na dodávku plynu na poliklinice. Proběhla schůzka se
zástupcem Jihlavských kotelen, řeší se, zda do budoucna bude město odebírat jejich plyn, nebo si
město nakoupí  plyn svůj.  Záleží  na ceně a  DPH, co vyjde lépe.  Toto se  týká i  kotelny na ZŠ
Masarykova

starosta – doplnil, že nikdo neví, jaké se vysoutěží ceny, porovnává se neznámé

J. Pykal, zastupitel – dotázal se, na jak dlouho se dodatek smlouvy uzavírá a v kterém období

V. Švec, vedoucí ORÚP – jednotlivé dodatky se podepisují ke konci roku a smlouva trvá vždy jeden
rok

starosta – dodal, že bude mít schůzku se zástupcem Jihlavských kotelen 2. března, financování plynu
je na programu schůzky

6) Volba přísedících Okresního soudu v Jihlavě na funkční období let 2022-2026
Předkladatel: Z pověření rady města Mgr. Pavel Soukop, tajemník městského úřadu

Bez rozpravy.



Úkol: Pavel Soukop - T/31. 3. - informovat předsedkyni Okresního soudu o zvolení dle UZ
186-6/20/2022 - volba přísedících

UZ 186-6/20/2022
Zastupitelstvo města zvolilo přísedícím Okresního soudu v Jihlavě na funkční období 2022-2026 X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X .
Hlasování: 16 pro, 0 proti, 2 se zdrželo

7) Přijetí nových členů do dobrovolného svazku obcí Oběhové hospodářství Renesance
Předkladatel: Z pověření RM - Pavel Komín, místostarosta

J. Pykal, zastupitel – tato zpráva ho potěšila, že se počet obcí zvyšuje, snad ještě někdo přibyde, aby
společnost byla finančně stabilnější

místostarosta – ano, je to dobře, jen se musí hlídat, aby počet zaměstnanců a techniky na vše stačil

Úkol: Pavel Komín - T/31. 3. - informovat dobrovolný svazek obcí Oběhové hospodářství Renesance
dle UZ 187-7/20/2022 - souhlas se vstupem obce Volevčice a obce Kostelní Myslová

UZ 187-7/20/2022
Zastupitelstvo města souhlasí se vstupem obce Volevčice a obce Kostelní Myslová do dobrovolného
svazku obcí Oběhové hospodářství Renesance.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

8) Projednání návrhů a podnětu na pořízení Změny Územního plánu Telč
Předkladatel: Z pověření RM - Bc. Vladimír Švec - vedoucí ORÚP

Přišel RNDr. Miloš Vystrčil.

X X X X X X X X , občan – návrh č. 1 – s žadatelem je domluven na výměně pozemku, sám změnu
inicioval

J. Pykal, zastupitel – mluví za komisi regenerace - komise podpořila návrh č. 1 X X X X X X X X X X .
Žadatel byl i na jednání osadního výboru Studnice. Druhý návrh komise zamítla. Třetí návrh komise
také zamítla a čtvrtý návrh komise podpořila

- mluví jako navrhovatel - návrh č. 4 už podával v roce 2019 a jelikož neměli pozemek na výměnu, tak
návrh tenkrát neuspěl. Lokalitu Lipky II chce vyjmout ze zastavitelného území, protože má spíše
rekreační využití a část sousedních pozemků už je zastavěno. Alej Lipky vznikla v roce 1881 na
procházky a  rekreaci  a  měla  by  se  tak  udržet.  Dotázal  se  radních,  proč  na radě tento  návrh
nepodpořili

starosta – on hlasoval pro, souhlasí s tím, že by se v Lipkách už stavět nemělo

místostarosta – hlasoval proti a myslí si, že 85 metrů není mnoho z 1,4 km dlouhé aleje. V Lipkách
mu přijde bydlení lepší než na konci Telče v ul. Kostelnomyslovské, navíc v Lipkách se dá stavět
dříve než v druhé lokalitě

H. Hajnová, zastupitelka – nemyslí si, že v Lipkách by se v dohledné době stavělo, protože zájem
města je  prodat  veškeré pozemky na Dačické.  Dle  jejího názoru je  ul.  Kostelnomyslovská lépe
umístěná než Lipky, co se týká škol, obchodů či dopravního spojení. Nechápe, proč by se měly ničit



Lipky stavěním domů, když jsou v Telči i jiné dobré lokality

P. Vařbuchta, zastupitel  – co má informace, lidé, co měli  zájem o pozemky v Lipkách, už mají
pozemky koupené jinde. Považuje za výhodu, že se mění městský pozemek za městský pozemek,
navíc v Lipkách je blokační pozemek na komunikaci, cesta by se musela vést jinudy

J. Pykal, zastupitel – v dubnu proběhne seminář zastupitelů na téma bytové koncepce, měly by se na
něm řešit i  stavební parcely ve městě, např. v ul.  Květinové. Mluvil se zájemcem o pozemek v
Lipkách, vysvětlil mu, že někteří zastupitelé nesouhlasí s další výstavbou v Lipkách

starosta – dodal, že seminář ohledně bytové koncepce proběhne už v březnu

P. Vařbuchta, zastupitel – nelíbí se mu salámová metoda některých zastupitelů, že 85 metrů je
kousek a ničemu to nebude vadit, ale tohle může za pár let pokračovat dalšími 85 metry pro pozemky
a Lipky se zničí

L. Pivonka, referent ORÚP – odpověděl, že z důvodu ochrany půdy se další metry pro stavební
parcely nesmí použít

P. Vařbuchta, zastupitel – ano, nyní to nejde, ale za několik let se to může stát, a to nechtějí

Úkol: Vladimír Švec - T/30. 4. - postupovat dle pravidel pro pořízení změny územního plánu dle UZ
188, 189, 190, 191-8/20/2022 - změna č. 5

UZ 188-8/20/2022
Zastupitelstvo města v samostatné působnosti schvaluje pořízení Změny č. 5 Územního plánu Telč
zkráceným postupem na návrh X X X X X X X X X X X X X X X . Obsahem změny bude Prověřit
vymezení nové zastavitelné plochy 019/2 na pozemku p. č. 52/2 a části pozemku p. č. 51 v k. ú.
Studnice u Telče a zároveň Prověřit vypuštění části stávající plochy smíšené obytné s označením
019/1 na pozemku p. č. 333/1 a její převedení na plochu smíšenou nezastavěného území.
Zastupitelstvo města Podmiňuje pořízení změny č. 5 Územního plánu Telč na návrh X X X X X X X X
X X X X X X X částečnou úhradou nákladů na její zpracování navrhovatelem z důvodu jeho výhradní
potřeby.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 1 se zdrželo

UZ 189-8/20/2022
Zastupitelstvo města v samostatné působnosti schvaluje pořízení Změny č. 5 Územního plánu Telč
zkráceným postupem na návrh X X X X X X X X X X X X X X . Obsahem změny bude Prověřit
vypuštění překryvného plošného elementu "systém sídelní zeleně" z pozemku p. č. 7150/7 v k. ú. Telč.
Zastupitelstvo města Podmiňuje pořízení změny č. 5 Územního plánu Telč na návrh X X X X X X X X
X X X X X X částečnou úhradou nákladů na její zpracování navrhovatelem z důvodu jeho výhradní
potřeby.
Hlasování: 1 pro, 16 proti, 2 se zdrželo – usnesení nebylo přijato

UZ 190-8/20/2022
Zastupitelstvo města v samostatné působnosti schvaluje pořízení Změny č. 5 Územního plánu Telč
zkráceným postupem na návrh X X X X X X X X X X X X . Obsahem změny bude Prověřit vymezení
nové zastavitelné plochy rekreace na pozemku p. č. 7130/1 v k. ú. Telč.
Zastupitelstvo města Podmiňuje pořízení změny č. 5 Územního plánu Telč na návrh X X X X X X X X
X X X X částečnou úhradou nákladů na její  zpracování  navrhovatelem z důvodu jeho výhradní
potřeby.



Hlasování: 0 pro, 17 proti, 2 se zdrželo – usnesení nebylo přijato

UZ 191-8/20/2022
Zastupitelstvo města v samostatné působnosti schvaluje pořízení Změny č. 5 Územního plánu Telč
zkráceným postupem z podnětu X X X X X X X X X X X X X . Obsahem změny bude Prověřit vymezení
nové zastavitelné plochy 011/3 na pozemcích p. č. 2328/27, 2328/54, 2328/60, 2328/61, 2364/8 a
2328/1 v k. ú. Telč a zároveň Prověřit vypuštění stávající plochy smíšené obytné s označením 007/2
na pozemku p. č. 7316/32 a její převedení na plochu smíšenou nezastavěného území.
Hlasování: 11 pro, 2 proti, 6 se zdrželo

9) Žádost o odkoupení části pozemků p. č. 91/2 , p. č. 66 v k. ú. Telč
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO

Odešel Mgr. Karel Navrátil.

P. Vařbuchta, zastupitel – dotázal se, zda zájemci budou mít právo stavby

starosta – město je otevřeno jakékoliv variantě, např. dlouhodobému pronájmu, aby žadatelé mohli
pozemek pěkně upravit a využívat

P. Vařbuchta, zastupitel – nemyslí si, že dlouhodobá nájemní smlouva je dobré řešení, právo stavby je
podle něj lepší

starosta – město je otevřeno jakémukoli řešení

H. Hajnová, zastupitelka – odkup tohoto pozemku už chtěli předchozí majitelé restaurace, tenkrát to
zastupitelstvo neschválilo. Dotázala se, jak to tedy bude do budoucna smluvně ošetřeno

starosta – město si je vědomo, že je tam málo místa a určitě je třeba novým majitelům vyjít vstříc. O
možných řešení se bude nadále jednat

P. Vařbuchta, zastupitel – zajímá se, zda jsou tu žadatelé, aby se případně mohli vyjádřit

starosta – nejsou zde přítomni

Úkol: Lenka Komůrková - T/15. 3. - informovat žadatele o neschváleném usnesení UZ
192,193-9/20/2022 - pozemky u restaurace Na Kopečku

UZ 192-9/20/2022
Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 91/2 o výměře cca 132
m2 v obci a k.ú. Telč.
Hlasování: 0 pro, 11 proti, 6 se zdrželo, 1 nehlasovalo – usnesení nebylo přijato

UZ 193-9/20/2022
Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 66 o výměře cca 96 m2
v obci a k.ú. Telč.
Hlasování: 1 pro, 11 proti, 6 se zdrželo – usnesení nebylo přijato

10) Žádost o odkoupení části pozemku 441/7 o vým. cca 20 m2 v obci a k.ú. Telč
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO



P. Vařbuchta, zastupitel – mluvil s žadatelem, jde o srovnání plotu podél cesty s plotem souseda.
Žadatel pozemek obhospodařuje asi 40 let

Úkol: Lenka Komůrková - T/15. 3. - informovat žadatele o neschváleném usnesení UZ
194-10/20/2022 - X X X X X X X

UZ 194-10/20/2022
Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 441/7 o výměře cca 20
m2 v obci a k.ú. Telč.
Hlasování: 3 pro, 11 proti, 4 se zdrželo – usnesení nebylo přijato

11) Žádost o odkoupení části pozemku 441/7 o vým. cca 40 m2 v obci a k.ú. Telč
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO

Bez rozpravy.

Úkol: Lenka Komůrková - T/15. 3. - informovat žadatele o neschváleném usnesení UZ
195-11/20/2022 - X X X X X X X X X

UZ 195-11/20/2022
Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 441/7 o výměře cca 40
m2 v obci a k.ú. Telč.
Hlasování: 3 pro, 10 proti, 5 se zdrželo – usnesení nebylo přijato

12) Rozprava
V. Švec, vedoucí ORÚP – informoval o probíhajících stavbách – rekonstrukce radnice – v lednu byly
ukončeny  stavební  práce,  odbor  rozvoje  se  stěhoval  zpět  10.  a  11.  února.  Nyní  se  vybavují
rekonstruované prostory nábytkem a předpokládaný termín stěhování zbylých odborů je květen

- pomalu končící akce je obnova domova pro seniory – v dubnu bude ukončená celá stavba. Prostory
pro Muzeum Vysočiny už jsou opravené, dodělává se východní křídlo. V průběhu jara a léta se
nastěhuje Muzeum Vysočiny. V letošním roce je v plánu obnovit zahradu pro návštěvníky. Pokud se
seženou finance z programu regenerace, chce město opravit i zbývající prostory v jižním křídle

- mateřská školka Komenského – jde o rekonstrukci tří tříd plus zázemí. Nyní se pracuje na zázemí,
na třídách se bude pracovat o letních prázdninách a ukončení stavby je letos v srpnu

- akce, které se budou rozbíhat na jaře - lávka pod mostem v ul. Batelovská – výběrové řízení je
hotové, bude se podepisovat smlouva, v březnu by se měla akce zahájit a skončit by měla v červenci

-  cyklostezka  do  Volevčic  –  poslední  únorový  týden  má  rada  města  schvalovat  vyhodnocení
výběrového řízení, akce bude probíhat březen až říjen

- inženýrské sítě v lokalitě Dačická – ve středu 23. 2. jde do rady města vyhodnocení veřejné zakázky.
Zahájení je naplánováno na 11. 4. a ukončení akce je 31. 10. letošního roku. Město bude řešit
osvětlení, plyn, komunikaci a zároveň EG.D by řešilo kabelizaci elektřiny

- ul. Svatoanenská – zde se bude během pár dní vyhlašovat veřejná zakázka, zahájení akce by mělo
být v dubnu, ukončení v říjnu. Akce je podpořena dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Týká se to lokality od ul. U Horní brány až k Motorpalu. Jde o rekonstrukci chodníků, křižovatky u
obchodu Mikro Makro, parkoviště u Motorpalu atd.



- informoval o výstavbě garáží pro zdravotní záchrannou službu. Prvně byl návrh postavit stanici u
hasičů, tam to není prostorově dobré, proto se rozhodli, že by stanici postavili místo antukových
volejbalových kurtů v ul. Batelovská. Nyní probíhají práce u projektantů, prostorově je to vhodné.
Objekt by byl ve vlastnictví záchranné služby

-  informoval  o  návštěvě  krajského  radního  pro  sociální  věci,  mají  zájem  vytvořit  objekty  pro
„komunitní domácnost“ tedy pro klienty s mentálním postižením. V Telči se jim líbil městský objekt v
ul. 9. května, při případné další schůzce by se podívali dovnitř do objektu

J.  Pykal,  zastupitel  –  zajímala  ho  výjezdová  stanice  pro  záchrannou službu,  zda  by  byl  objekt
dvoupodlažní nebo v jaké velikosti

V. Švec, vedoucí ORÚP – více informací má pan Pivonka. Ten hlídá, aby objekt zapadal do okolí dle
územního plánu. Nejspíše vznikne jednopodlažní objekt

J.  Pykal,  zastupitel  –  za  to  je  rád,  nechce,  aby  výstavbou stanice  nebyla  postižena  SeneCura,
například tím, že by obyvatelé neměli výhled z oken

P. Vařbuchta, zastupitel – díval se do zápisu z osadního výboru Studnice a mají tam bod ohledně
značení rychlosti 70, že chtějí snížit zpět na 50

starosta – ano, řešilo se to neoficiálně s Policií ČR, i když neuspěli. Poprosí pana Švece, aby poslal
oficiální žádost na Policii, aby se vrátil alespoň původní stav, jak navrhovala komise pro dopravu

P. Vařbuchta, zastupitel – je rád, že se půjde na Policii s variantou navrhovanou komisí pro dopravu.
Dotázal se, zda záleží na stanovisku Policie ČR, jestli se stav změní

V.  Švec,  vedoucí  ORÚP – záleží  na stanovisku Policie,  pokud to zamítnou,  nemůžou se značky
vyměnit. Pokud schválí výměnu značek, musí se ještě zažádat na Krajskou správu a údržbu silnic,
značení patří jim

P. Vařbuchta, zastupitel – takže tento stav ještě bude několik týdnů trvat, než se Policie a případně
KSÚS vyjádří

starosta – ano, je to tak

J.  Pykal,  zastupitel  –  zeptal  se  na  vyvěšení  tibetské  vlajky,  na  radě  to  proběhlo,  jen  je  to
nejednoznačné

starosta  –  tibetská  vlajka  se  i  v  letošním  roce  vyvěsí  na  digitální  úřední  desce,  společně  s
informacemi k Tibetu

J. Pykal – chce poprosit o přehodnocení rozhodnutí rady, nemyslí si, že je dobré mlčet, zvlášť když se
na Ukrajině děje to, co se děje

starosta – může téma tibetské vlajky znovu předložit na radě

J. Kaupa, zastupitel – dotázal se na přístroj na měření ovzduší, v Telči si všiml této měřící stanice a
zda má město nějaké výsledky

- dotázal se, jak město řeší nedostatek lékařů v Telči



V. Švec, vedoucí ORÚP – na hřišti v ul. Hradecká bude měřící stanice po celý rok, výsledky budou
vyhodnocené po ukončení měření. Je to akce Krajského úřadu

starosta – všichni se ptají,  co pro přijetí  lékaře může starosta udělat,  ale možnosti  města jsou
omezené. Město může nabídnout nějaký finanční příspěvek či bydlení.  Na toto téma proběhla i
konference s ministerstvem zdravotnictví a VZP, prezidentem stomatologické komory Dr. Šmuclerem
a starosty,  kde se zabývali  problémy ohledně nedostupnosti  lékařů na malých městech.  Píše o
problému s lékaři i v Telčských listech. Problém řeší i Kraj Vysočina, vypsal dotační program a
podporuje i jinak

H. Hajnová, zastupitelka – bohužel, krajská samospráva v tomto také nemá velké možnosti, jde o
problém celorepublikový tedy vlády. Bohužel, lékařští absolventi spíše zůstávají tam, kde studovali a
na malé obce se jim nechce

J. Kaupa, zastupitel – navrhl domluvit se se zubařem z krajského města, aby sem například na dva
dny v týdnu dojížděl. S pediatry je to však horší, děti jsou základ do budoucna

R. Fabeš, radní – bohužel, problém s nedostatkem lékařů je už i v Jihlavě, nemyslí si proto, že by
někdo byl ochotný jezdit ještě do Telče

J. Nosek, člen komise pro dopravu – na podzim proběhl seminář zastupitelů společně s komisí pro
dopravu, komise na něm předložila parkování na náměstí, na minulém zasedání se na to ptal jeden
občan. Dotázal se, v jaké fázi je to nyní

starosta – pochopil, že komise chce od zastupitelů jejich názory na parkování a komise je zpracuje,
upraví systém a přednese jej radě města

J. Nosek, člen komise pro dopravu – chce vědět nějaký termín, kdy se svolá seminář

starosta – další seminář je v dubnu. Zatím žádnou variantu parkovacího systému nedostal

J. Nosek, člen komise pro dopravu – takže když komise vymyslí dvě varianty systému pro parkování,
může počítat s tím, že je můžou na semináři představit

J. Kaupa, zastupitel – není pravda, že se ke starostovi nic nedostalo, sám mu o systému parkování
říkal, navíc starosta byl v komisi pro dopravu. Chce vědět, jak se má zamezit vjezdu aut na náměstí,
když si jdou lidé například vybrat peníze do bankomatu nebo si jedou pro pizzu. A poté současný
systém parkovacích karet, kdy na cca 90 parkovacích míst je vydáno asi 200 karet. Další věc je
kamerový systém, který pan Novotný upravuje a může se spustit. Dopravní systém je tedy připraven

starosta – na semináři dostali zastupitelé nějaký parkovací systém s tím, že drobnosti se dořeší
později. Jednotlivá politická uskupení zaslala připomínky

P. Vařbuchta, zastupitel – starosta jako koordinátor pracovní skupiny u komise pro dopravu toto
všechno má vědět. Od dopravní komise nedostane ucelený systém, protože komise je pouze poradní
orgán. Nemá čas dávat systém dohromady, ať to udělá nějaký odborník

starosta – komise pro dopravu s tím systémem přišla, proto by to měla zpracovat a přednést radě a
zastupitelům, navíc to bylo i řečeno, že to komise udělá a ne teď oznámit, že to dělat nebude

P. Vařbuchta – je překvapený, že dříve byl starosta plný entuziasmu k dané věci a poté z toho



vycouval. Cítí ke starostovi zášť a zklamání, že z toho vycouval. Komise nemůže sepsat vyhlášku,
když v ní nejsou odborníci a nebude najímat odbornou firmu, aby sepsala vyhlášku

starosta – debata přešla do osobní roviny a nebude na toto odpovídat

J.  Kaupa, zastupitel  – jsou vylepšeny parkovací karty,  zpřesnili  parkovací místa.  Musí se zastat
zastupitele Vařbuchty, není to osobní rovina a starosta má umět přijímat kritiku a jako koordinátor
by měl vyhlášku zařídit

starosta  –  toto  nepovažuje  za  fér,  koordinuje  záležitosti  mezi  komisí  pro  dopravu,  městským
strážníkem, občany a radou

J. Nosek, člen komise pro dopravu – zamrzlo to na tom, že se dohodlo, že se udělá veřejné projednání
s občany a město doteď nic neudělalo

starosta –  bude se opakovat,  ale očekával,  že komise pro dopravu upraví  parkovací  systém na
základě připomínek jednotlivých stran a sdružení a pošle mu ho

J. Nosek, člen komise pro dopravu – komise nemohla přednést systém, když neměla odezvu občanů,
chce termín jednání s občany

starosta – přednese to na radě města. Nyní například koordinuje parkování v ul. Staňkova, kdy
komise navrhla část parkovacích míst na hodinu parkování kvůli obchodům, ale už se nemyslelo na
občany bydlící v ulici, jestli jim to vyhovuje a teď to řeší

J. Kaupa, zastupitel – upozorňuje, aby to starosta nebral osobně. Prodavačky v ZZN se děsí, že těžké
pytle budou tahat samy, když lidé nemůžou zajet až k prodejně. Nikdo nemůže chtít po obyvatelích ul.
Staňkova,  aby  svoje  vozy  parkovali  ve  vedlejší  ulici,  když  je  volné  místo  pouze  na  stáních  s
hodinových parkováním, stejně to dělat nebudou. Navrhuje svolat setkání starosty s dopravní komisí

M. Vystrčil, zastupitel – ještě se vrátí k problému s doktory. Nemůžou chtít od zubaře, aby šel na
praxi  do  malého  města,  když  ve  velkém městě  může  mít  soukromou  ordinaci  bez  smlouvy  s
pojišťovnou a pacienty, kteří budou platit více než pojišťovny. A co se týká debaty ohledně komise
pro dopravu, pokud chtějí  něčeho dosáhnout,  nemůžou čekat na zasedání zastupitelstva a řešit
problémy na něm, musí přijít dřív

13) Souhrn přijatých usnesení
Bez rozpravy.

14) Závěr
Starosta města poděkoval všem přítomným za účast a informoval, že další zasedání ZM je v pondělí
11. dubna 2022. Týden předtím proběhne klasický seminář a někdy v březnu bude seminář týkající
se bytové koncepce.

Zapsali: Mgr. Pavel Soukop, Iva Slatinská (16:05 - 18:20 hod.)
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