
Zápis ze schůze OV Količín dne 3.7.2020 

I. Zahájení 

Radovan Kaňa svolal(a) pravidelnou schůzku Osadního výboru v 19:00 dne 3.7.2020 v obecním 

domě 

II. Prezence 

Přítomni byli následující členové: 

Radovan Kaňa, Daniel Marek, Gabriela Nesvadbová, Iva Marková, Ing. Veronika Očadlíková 

 

III. Otevřená témata 

a) Značení v obci 

U křižovatky na Pravčice byl protažený retardér. Urgence s možným doplněním ostatních značek 

v obci (mapa značení) a návrh na umístění nové značky v ulici vedoucí na cyklostezku.  

Návrh možné značky:  

 

b) Řešení možných protipovodňových opatření: 

Podat námět na oddělení životního prostředí s výsadbou stromů kolem Rusavy. Případně možnost 

zapojení se do akce ,, Zasaď si svůj strom“.  

 

c)   Návrh na zakoupení a instalaci odpadkových košů (výměna starých do centra obce a 

nový koš doplněn k lavičce u mostku ve Všetulích) 

d) Vybudování nové cesty v ,,Opletě“ 

Osadní výbor neúspěšně vyjednával s majiteli pozemků o odkupu části dotčených soukromých 

pozemků potřebných k výstavbě cesty v Opletě. Osadní výbor nemůže dále pokračovat s původním 

plánem na výstavbu průjezdné cesty a bude následovat vyjednávání zástupců města Holešova 

s majiteli zmíněných pozemků. V případě neúspěšného vyjednávání i se zastupiteli města, navrhuje 

OV variantu s neprůjezdností, ale s vytvořením točny na obecním pozemku.   

 

 

 

 

 



IV. Nová témata 

a) Žádost o odkup obecního pozemku 

Byla doručena žádost o odkup obecního pozemku par.č. 101/6. Osadní výbor tento odkup 

jednohlasně zamítl.  

b) Urgence prořezání obecních stromů 

c) Výstavba vodovodu 

Byl oficiálně schválen projekt na výstavbu vodovodu. Nyní bude následovat schůze 

zástupců OV, zastupiteli města, společností VAK a realizační společností – firmou Javorník. 

Poté se budou konat veřejné informativní schůze na zodpovězení dotazů obyvatel po 

jednotlivých ulicí. S realizací výstavby je počítáno ještě v letošním roce. Přípojky 

k vodovodnímu řádu si obyvatelé platí samostatně.  

d) Rozšíření obecního rozhlasu 

Instalace obecního rozhlasu za zahrady k domu rodiny Fuksových č.p. 108. Nutné oslovení 

firmy Saturn k úpravě kabeláže.  

e) Pracovníci v obci 

Od 7.7. jsou v obci k dispozici dvě pracovnice na veřejné prospěšné práce.  

f) Sečení v obci 

Bude uvolněno místo sečení obecních pozemků. V případě zájmu nebo pro více informací 

prosím kontaktujte předsedu R. Kaňu. 

g) Možnost odkupu pozemku 96/2 

Možnost odkupu pozemku 96/2 ze soukromého do obecního vlastnictví. Je nutné projednat 

možnosti využité okolními obyvateli (parkování vozidel apod.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis provedla: Veronika Očadlíková                                              Schválil: Radovan Kaňa 

                                                                                                                         Předseda OV 

  


