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Skončily prázdniny, doba dovolených, děti se vrátily do školních lavic, nastává podzimní čas a pro 
většinu lidí se vrací všední denní pracovní kolotoč. Ve Vážanech pak podzim vždy začíná po hodech. 
Ustal předhodový shon, kdy bylo třeba všechno uklidit, vysmejčit, vyčistit a nachystat tak, aby přijedšivší 
hosté mohli jen konstatovat, jak je ve Vážanech krásně.  

Bylo, ale bylo také trochu smutno. Přeci jen tradice krojovaných hodů je, v nás starších, hluboce 
zakořeněna. A tak jsme jen vzpomínali, že stárkovat byla pro nás čest a nikdo nás nemusel přemlouvat. I 
pokud se týče našich rodičů, ti brali jaksi automaticky, že jejich děti, v patřičném věku, budou těmi 
pokračovateli této tradice, takže nemohla existovat věta: Já bych za stárka (stárku) třeba i šel (šla), ale 
naši mi to nedovolí. Asi jen byla jiná doba. Škoda. A podle mého názoru dvakrát škoda pro současnou 
vážanskou generaci. Možná si to mnozí ani neuvědomí, ale pokud končí nadšení pro společnou lidovou 
zábavu, brzy skončí i lidové písně a za nějaký čas i to, co bylo pro vesnici charakteristické. Všichni jsme 
se znali a všichni jsme si byli přáteli a kamarády. Právě písnička nás všechny spojovala. Ať jsme jeli na 
jakýkoliv zájezd, ať jsme šlapali pěkně pěšky ze zábav z okolních vesnic, vždycky s písničkou“. A 
vždycky bylo co si zazpívat. Bohužel i ten střípek z písniček, co se nynější stárci vždycky na nácvičných 
naučili, končí v zapomnění.  

Snad je to jen otázkou několika let, kdy nám honba za moderními požitky nedovolí chvíli se 
zastavit, nebude hanbou udělat něco i pro jiné a budeme mít radost ze společných setkání. 

A máme vzory. To, co dokázali letos hrušečtí hoši o našich hodech (nebo jejich?), je zářným 
příkladem, že dědina se umí společně bavit a dovede se společně domluvit. Ano, byl to určitě „hec“, ale 
taky ukázka, že prostě umí.  
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Chtěl bych věřit, že „sousedská výpomoc“ bude tím příkladem, který se zavrtá do myšlení nás 

všech, a že se příští roky nedáme zahanbit, aby se z hrušeckých hodů ve Vážanech nestala nová tradice. 
Ano, Hrušáci, bylo to od Vás přátelské gesto. Opravdu bylo hezké, milé, přišlo v pravý čas a opravdu 
Vám za něj upřímně děkujeme. Příští rok Vás opět rádi uvítáme, ale tentokrát budeme my sami v krojích.  
...... Nebo snad nemám pravdu?  

(hlo) 
 

 
 

Společenská kronika 
 
Jubilea:  
červenec   srpen  
75 let Cyril Kr ča           80 let  Jan Michálek  
 Leopolda Michálková  86 let  Jindřiška Ondrušová  
 Vladimír Hošek 
87 let Jan Novotný   září 
88 let Anna Šubrtová  80 let  Věra Dobrovolná 
 

 
Narodili se v roce 2009:       
26.6.  Barbora Zborovská 
30.6.  Eliška Orlí čková 
26.7. Tobiáš Svoboda 
29.7.  Aneta Píšová 

   
 

 
Opustili nás: 
13.6.   Marie Kousalová, ve věku nedožitých 82 let 
19.6.  Miroslav Kundera , ve věku 77 let 
  6.8.  Františka Mertová , ve věku nedožitých 89 let 
23.8.  Jiřina Pruchová, ve věku 78 let 
15.9.    Oldřich Hložek, ve věku 82 let 
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Usnesení zastupitelstev 
 

Usnesení z 22. zasedání ZO Vážany nad 
Litavou ze dne 27. 5. 2009 

a) ZO bere na vědomí: 
− zápis č. 10 z finanční kontroly ze dne 

3.12.2008, 
− zápis č. 11 z finanční kontroly ze dne 

16.3.2009. 
b) ZO schvaluje: 
− zachování základní školy ve Vážanech nad 

Litavou pro ročník 2009/2010 s tím, že zde 
bude jedna třída s 2. a 4. postupným 
ročníkem, 

− uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc. 
č. 638/23 s panem Jiřím Moškvanem se 
zpětnou platností 2 roky za cenu schválenou 
na zasedání ZO 21/2009, 

− uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 
638/23 s panem •••••• Moškvanem, bytem 
Nádražní •••, Slavkov u Brna, za cenu 30,- 
Kč/m2, 

− koupi soc. budovy ve stř. Vážany nad Litavou 
ve vlastnictví společnosti Agria, a.s. se sídlem 
v Nížkovicích v ceně 1.700.000,- Kč 
s možností úhrady ve splátkách rozložených 
následovně: 400 tis. Kč v roce 2009, 500 tis. 
Kč v roce 2010, 500 tis. Kč v roce 2011 a 300 
tis. Kč v roce 2012, 

− prodej pozemků parc. č.  54 a 638/36, 638/38, 
638/39, 638/40, které byly odděleny 
z původní parcely č. 638/12, v k.ú. Vážany 
nad Litavou společnosti Agria, a.s., se sídlem 
v Nížkovicích za cenu obvyklou dle 
znaleckého posudku 30,- Kč/m2, 

− dodání silničních obrubníků panu •••••• 
Šimoníkovi, kterými by propojil nový 
chodník před jeho RD s obrubou před 
vstupem do RD. 

c) ZO souhlasí: 
− s uzavřením nájemní smlouvy pozemků parc. 
č. 54, 638/36, 638/38, 638/39, 638/40 a dále 
části pozemků parc. č. 1451 a 2120 v k.ú. 
Vážany nad Litavou a pozemku parc. č. 
1499/80 v kú. Kobeřice se společností Agria, 
a.s. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 
rok za částku 2243 Kč/rok, 

− se zadáním změny ÚP obce Vážany nad 
Litavou č. 3 ve smyslu zahrnutí části parc. č. 
1126, ostatní plocha, jiná plocha, do ploch pro 
stavbu RD s tím, že veškeré náklady spojené 

se změnou ÚP č. 3  půjdou na vrub pana 
•••••• Zitty, Vážany nad Litavou č.p. 226, 

− s uzavřením smlouvy o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu spočívající 
v právu průchodu a průjezdu na pozemek 
parc. č. 26 přes pozemek parc. č. 12 oba v k.ú. 
Vážany nad Litavou. 

d) ZO nesouhlasí s umístěním fotovoltaické 
elektrárny na kterékoliv obecní budově. 

 
Usnesení z 23. zasedání ZO Vážany nad 

Litavou ze dne 1. 7. 2009 
a) ZO souhlasí: 
− s vyvěšením záměru obce prodat část 

pozemku parc. č. 11/4 podél zemědělské 
stavby na pozemku parc. č. 55/1 s přesahem o 
stranu parc. č. 53/5 (přesah cca 1,7 m) v šířce 
budovy váhy cca 2,3 m o obsahu cca 33 m2,  

− s oddělením části pozemku parc. č. 1033 a 
vyvěšením záměru prodeje této oddělené části 
o rozloze cca 652 m2. Oddělující hranice je 
tvořena prodloužením severní a západní 
hranice pozemku parc. č. 638/23,  

− s nabídkou prodeje pozemku 
trojúhelníkového tvaru, který by vznikl 
oddělením z pozemku parc. č. 1033 a byl by 
tvořen severní hranicí pozemku parcelní č. 
638/27, spojnicí severozápadního rohu 
pozemku parc. č. 638/27 (vlastníkem ing. 
Kotrba) s průsečíkem prodloužení severní a 
západní hranice pozemku parc. č. 638/23 a 
spojnicí téhož průsečíku se severovýchodním 
rohem pozemku parc. č. 638/27. Tento 
pozemek bude nabídnut ke koupi vlastníku 
pozemku parc. č. 638/27, 

− s vyvěšení záměru prodeje pozemku parc. č. 
397 a pozemku parc. č. 402 v k.ú. Vážany nad 
Litavou, každý o výměře 13 m2, 

− s vyvěšením záměru prodeje pozemku parc. č. 
163 v k.ú. Vážany nad Litavou o výměře 128 
m2, 

− s vyvěšením záměru prodeje části pozemku 
parc. č. 11/4 v k.ú. Vážany nad Litavou podél 
zemědělské stavby na pozemku parc. č. 55/3 
v šířce budovy váhy cca 2,3 m o výměře cca 
37 m2. 

− s výší odměny SDH za čerpání veřejných 
studní při opravě ručních pump ve výši 
odpovídající dojednané sazbě za čištění 
kanalizace. 
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− s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí 

smlouvy o dodávce biologicky rozložitelného 
odpadu z domácností. Ve smlouvě bude 
uvedeno 22 ks 240 l  speciálních nádob, 

− se zaměstnáním 4 brigádníků – studentů 
v rozsahu 14 dnů před hody, 

− s uhrazením nezaplacených poplatků za 
popelnice a stočné formou odpracování na 
veřejně prospěšných pracích při úklidu obce 
se sazbou 60,- Kč/hod. 

b) ZO schvaluje: 
− místním rybářům příspěvek ve výši 3.000,- 

Kč na dřevo použité na výrobu laviček a 
stolů, 

− peněžitou pomoc některé vybrané obci 
postižené záplavami použitím celé částky na 
charitativním fondu obce (cca 25 tis. Kč). 

 
c) ZO nesouhlasí s prováděním (opravami) 

vjezdů k jednotlivým RD pracovníky obce 
z důvodu, že obec nemá na tuto činnost 
živnostenské oprávnění. 

d) ZO pověřilo starostu k uspořádání 
humanitární sbírky občanů obci postižené 
povodněmi. 

 
Usnesení z 24. zasedání ZO Vážany nad 

Litavou ze dne 5. 8. 2009 
ZO schvaluje: 
− na základě zákona 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
a § 84 odst. 2 písm. b) zákona 128/2000 Sb., o 
obcích v platném znění, změnu územního 
plánu obce Vážany nad Litavou č. 12 , kterou 
zpracovalo Studio Region, s.r.o., Ing. arch. 
Miloslav Sohr, Zelná 13, Brno, 

− vyhlášení změny č. 2 územního plánu obce 
Vážany nad Litavou obecně závazným 
právním předpisem o závazných částech ÚPO 
Vážany nad Litavou dle § 84 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění. 

− oddělení části pozemku parc. č. 11/4 podél 
zemědělské stavby na pozemku parc. č. 55/1 
s přesahem o stranu parc. č. 53/5 (přesah cca 
1,7 m) v šířce budovy váhy cca 2,3 m o 
výměře cca 33 m2 a jeho následný prodej 

panu •••••• Matyášovi, Vážany nad Litavou 
č.p. ••• za cenu obvyklou 30 Kč/m2 s tím, že 
náklady spojené s geometrickým zaměřením 
půjdou na vrub pana Matyáše, 

− oddělení části pozemku parc. č. 11/4 podél 
zemědělské stavby na pozemku parc. č. 55/3 
v šířce budovy váhy cca 2,3 m o výměře cca 
37 m2 a jeho následný prodej Ing. Jiřímu 
Hložkovi, Vážany nad Litavou č.p. 40 za cenu 
obvyklou 30 Kč/m2 s tím, že náklady spojené 
s geometrickým zaměřením půjdou na vrub 
pana ing. Hložka, 

− prodej pozemku parc. č. 397 v k.ú. Vážany 
nad Litavou, o výměře 13 m2 manželům 
•••••• a •••••• Tůmových, Vážany nad 
Litavou č.p. •••, za cenu 40,- Kč/m2,  

− prodej pozemku parc. č. 402 v k.ú. Vážany 
nad Litavou, o výměře 13 m2 manželům 
••••••a •••••• Drkalovým, Vážany nad 
Litavou č.p. •••, za cenu 40,- Kč/m2, 

− prodej pozemku parc. č. 163 v k.ú. Vážany 
nad Litavou, o výměře 128 m2 panu •••••• 
Ryšavému, Vážany nad Litavou č.p. •••, za 
cenu 40,- Kč/m2. 

− oddělení části pozemku parc. č. 1033. 
Oddělující hranice pozemku je tvořena 
prodloužením severní a západní hranice 
pozemku parc. č. 638/23. Oddělená část bude 
mít rozlohu cca 652 m2. Současně ZO 
schvaluje jeho prodej panu •••••• 
Moškvanovi, Nádražní č.p. •••, Slavkov u 
Brna, za cenu 
obvyklou 30 
Kč/m2 s tím, že 
náklady spojené 
s geometrickým 
zaměřením 
půjdou na vrub 
pana •••••• 
Moškvana, 

− RO č. 3/2009 z července 2009, 
− koupi pozemku parc. č. 51/1 v k.ú. Vážany 

nad Litavou za cenu 50 Kč/m2, 
− nákup trampolíny na dětské hřiště.  
 
(sestavil hlo)

 
 
 
Hledá se šéfredaktor(ka) 
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Hledáme pracovníka pro vydávání Vážanského hlásku. Zájemci o tuto práci se mohou přihlásit na 
obecním úřadě nebo elektronicky na adrese: obec@vazanynadlitavou.cz                                        
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Víceúčelová budova obce 
 
V měsíci červnu letošního roku Obec Vážany nad Litavou zakoupila od společnosti Agria a.s., 

Nížkovice sociální budovu na farmě ve Vážanech se záměrem použít nadzemní části této budovy pro 
klubovny vážanských zájmových organizací, kroužku a pod. uskupení jako jsou například senioři, matky 

s dětmi a další. Proto 
vyzýváme zájemce o tyto 
prostory a i další občany, 
aby své návrhy na 
využití budovy zasílali 
na obecní úřad. Budovu 
je třeba opravit a 
nevyhovující sociální 
zařízení přestavět. Pro 
zpracování projektové 
dokumentace by tedy 
bylo vhodné znát 
požadavky na využití 
prostor a dle požadavku 
je již do projektu 
zahrnout.  

Stavební úpravy a 
udržovací práce budou 
mimo jiné spočívat 
v provedení  nového 
střešního pláště, 
odkopání zeminy podél 

celé budovy a provedení izolace proti zemní vlhkosti. Uvnitř budovy je třeba opravit omítky, především 
stropů v místě zatečení střechy. Je třeba vyměnit zdravotechnické instalace, oprava topení. Celou budovu 

vymalovat. V suterénu se 
počítá s vytvořením 
komplexního zázemí pro 
pracovníky obce. To 
znamená uzpůsobit 
prostory pro garážování 
techniky, zařízení dílny 
na údržbu a opravy 
techniky (traktor, 
přívěsná zařízení, 
sekačky, plotostřih a pod, 
a údržbu obecního 
mobiliáře jako jsou 
lavičky, zařízení 
školního hřiště a další.  

Do budoucna se 
počítá s výměnou oken, 
zateplením budovy a 
provedení fasády. 

(hlo) 
 
 
Současné uspořádání I. NP a 
II. NP je zde zakresleno. 
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Něco o záme čku  
 

A už ji máme. Budova číslo popisné 7, tedy zámeček. Je zapsána na listu vlastnictví na Obec 
Vážany nad Litavou. Je ukončena peripetie se zápisem do katastru nemovitostí trvající od roku 1948.  

A opět nastává otázka jejího dalšího využití. Její současný technický stav není v žádném případě 
uspokojivý. Celá budova potřebuje údržbu z „gruntu“, což předpokládá náležitou finanční injekci.  

Celá záležitost je o to složitější, že přišla ve velmi nepříznivou dobu. V současné době splácíme 
ještě úvěr poskytnutý na čistírnu odpadních vod, od příštího roku k tomu přibude splácení úvěru ve výši 
2,5 mil. Kč, který jsme si vzali k pokrytí  vlastních finančních prostředků k dotaci na opravu kanalizace. 
Sociální budova je rovněž pořízena na splátky, i když bezúročné. V letošním roce nám ještě přibudou 
náklady na uvedení ulice pod mezí do řádného stavu, kdy je úmyslem obce vybudovat zde obytnou zónu 
za využití stavební firmy, která je povinna uvést chodníky a komunikaci po opravě kanalizace do 
původního stavu. Celé je to podtrženo ještě hospodářskou krizí. Předpokládá se příjem rozpočtu cca o 
10% nižší než který se plánoval. 
 Z výše uvedeného plyne, že budeme muset pečlivě zvažovat výdej každé koruny. Přesto lze 
plánovat budoucí využití zámečku, abychom se, až bude příznivější finanční situace obce, mohli pustit do 
možných oprav a úprav. K tomuto účelu je opět určen anketní lístek, který může každý občan vyplnit a 
podílet se tak na budoucí tváři obce.                   (hlo) 

 

Finanční sbírka 
Sbírkou na pomoc některé obci postižené 

záplavami bylo shromážděno 35.400,- Kč od 66 
dárců. Tato částka byla rozdělena postiženým 
rodinám městýse Hustopeče nad Bečvou 
prostřednictvím obecního úřadu městýse Hustopeče. 

                                                                        
Děkuje všem přispívatelům.                   (hlo)                                       

                                                                        
I měsíc po povodni bylo vidět, kam až sahala voda                                                                     

Přeměna zastávky ano či ne?        

Oznamujeme občanům, že byla zpracována studie sadových úprav autobusové zastávky, kde by 
mohla vzniknout plocha pro odpočinek a společenská setkání.  

Zastávka byla v minulosti využívána jako točna pro autobusy, v době hodů zde byly umístěny 
kolotoče a pod. V současné době autobusy obcí pouze projíždějí a již není potřeba točny. Pouťové atrakce 
lze umístit před fotbalové hřiště, popřípadě do dvora „JZD“ před sokolovnu. 

Projektant zpracoval 4 varianty možných úprav. Všechny varianty obsahují vydláždění prostoru, 
osázení stromy a keři, přístřešek pro stánkový prodej s využitím i jako malé podium pro nahodilá kulturní 
vystoupení, místo pro usazení vánočního stromku či máje, lavičky, ve třech případech prosklenou čekárnu 
a ve třech případech vodní prvek nad stávající studnou. 

Je na nás, nás občanech, abychom vyjádřili své stanovisko k případné úpravě zastávky. Ponechat 
zastávku takovou, jaká je nyní, nebo za pomoci evropské či národní dotace ji přeměnit a využívat 
k oddychu. 

Pokud bude převládat vůle k přestavbě zastávky, tak je ještě na nás vybrat z možných variant tu 
nejvhodnější, popřípadě je ještě zkombinovat. 

Vzhledem k napjatému rozpočtu letošního roku a výhledu na příští rok se s eventuální vlastní 
realizací může počítat až za dva či tři roky, ale nyní jde o přípravu projektu a povolení ke stavbě. 
Zkušenost ukazuje, že i rok a více trvá od záměru k povolení stavby. 

V příloze jsou ofoceny všechny čtyři varianty. Originály a popis jednotlivých variant jsou 
k nahlédnutí na obecním úřadě. Zde budou také umístěny anketní lístky k vyjádření Vašeho názoru.  

Děkujeme za každý názor .                                                                                                           (hlo) 



 8
Příloha: Varianty úpravy zastávky 
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Ještě se vracíme příspěvkem Českého zahrádkářského svazu Vážany nad Litavou ke koštu slivovice,  
který se pro nedostatek místa již nevlezl do minulého čísla hlásku 
 

Košt slivovice ve Vážanech nad Litavou 2009 
 

     Český zahrádkářský svaz Vážany nad 
Litavou uspořádal dne 14.3.2009 v sále 
obecní hospody Lidový dům již 8. ročník 
koštu slivovice, kde bylo možno ochutnat 94 
vzorků pálenek, což bylo rekordní množství 
této tekutiny. Velmi nás potěšil zájem o tuto 
akci a utvrzuje nás v tom, že se ochutnávka 
líbí a berou ji stále více vyznavačů na vědomí 
jak místní, tak také přespolní. Obě skupiny 
pak dohromady přinesli 50 vzorků slivovice, 
24 vzorků meruňkovice a 20 vzorků ostatní 
pálenky.  
     Poděkování patří hodnotitelské komisi ve 
složení Jan Matoušek, Josef Holub, Jaroslav 
Fuksa, Drahomír Krejčíř, Robert Rafaj, 
Jaroslav Řezáč, Vlastimil Horák, kteří měli za 

úkol vše ochutnat, dále zapisovatelce Marii Zachovalové, která vše zapisovala a zpracovala tabulky. Další 
zásluhu měl i Vít Zachoval u kterého se pálenky přebíraly.  Práce nebyla lehká a někdy nad lidské síly, 
hlavně při takovém množství pálenek. Uvítáme každého, kdo by měl zájem si vyzkoušet práci hodnotitele 
v komisi. Pokud se příští rok sejde takové množství pálenek, budeme muset pravidla degustace upravit 
jinak. Ale na to máme dostatek času po celý rok. Samozřejmě, že počítáme i s kritikou, ke které při 
ochutnávce pálenek může doprovázet.  
Výsledky 8. ročníku koštu slivovice 2009: 
V kategorii slivovice: 
1. místo:  Jan Michálek, Vážany nad Litavou 
2. místo:  Zdenek Flajzar, Vážany nad Litavou 
3. místo:  Jan Matoušek, Otnice 
 
V kategorii meruňkovice:   
1. místo: Vlastimil Krejčíř, Vážany nad Litavou 
2. místo:  Milan Bayer, Slavkov u Brna 
3. místo:  Jiří Dostál, Vážany nad Litavou 
 
V kategorii ostatní pálenka: 
1. místo:  Antonín Štrof, Křenovice 
2. místo:  Jan Michálek, Vážany nad Litavou 
3. místo:  Václav Matyáš, Vážany nad Litavou 
 
Absolutním vítězem, který dostal nejvíce bodů a odnesl si putovní pohár, se stal pan Jan Michálek, 
Vážany nad Litavou. 
   
     Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří jste vzorek pálenky přinesli, ale také Vám všem, kteří jste 
se přišli pobavit a okoštovat připravené vzorky.  
Už nyní se těšíme na příští již 9. ročník koštu slivovice ve Vážanech v roce 2010. 
 
                                                                Jarmila Černáková, předsedkyně ČZS Vážany nad Litavou  
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Obytná zóna 
 
Jistě si každý všiml, že se v naší obci opravuje kanalizace. Zatím co konečné úpravy u čistírny odpadních 
vod, v ulici na rybníku a vedle rodinného domu manž. Hoffmanových jsou dokončeny, v ulici pod mezí 
jsou  chodníky a komunikace pouze zasypány. Je to proto, že je zpracovávána studie na úpravu této ulice, 
aby zde mohla být vybudována obytná zóna, která umožní parkování aut v této ulici, zrušením chodníku 
dojde k rozšíření předzahrádek a snížením povolené rychlosti ke zklidnění dopravy.  

Dle § 39 zák. o provozu na pozemních komunikacích je obytná zóna zastavěná oblast, jejíž začátek 
je označen dopravní značkou IP 26a "Obytná zóna" a konec je označen dopravní značkou IP 26 b "Konec 
obytné zóny". Takto označená oblast výrazným způsobem preferuje chodce a na druhé straně omezuje 
provoz motorových vozidel. V obytné zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, 
přičemž se na ně nevztahuje § 53 (např. chůze především po chodníku). Hry dětí na pozemní komunikaci 
jsou v obytné zóně dovoleny. 

V obytné zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km za hod., přitom musí dbát zvýšené 
ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit, v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je 
dovoleno jen na místech označených jako parkoviště, upozorňujeme rovněž na správný způsob parkování 
a to ve směru vyznačení začátku jednotlivých parkovišť, pokud se jedná o podélná stání. Mimo vyznačená 
stání smí řidič zastavit jen na dobu nezbytně nutnou k nastoupení nebo vystoupení osob nebo k naložení či 
vyložení nákladu. 

V obytné zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu. To platí i pro děti hrající si v obytné zóně. 
Dopravní značka "Začátek obytné zóny" se umísťuje na začátku obytné zóny na všech pozemních 
komunikacích ústících do dané oblasti. DZ "konec obytné zóny" pak na všech komunikacích vyúsťujících z 
dané oblasti.  

Kde na to vzít? Stavební úpravy by měly být z větší části provedeny stavební firmou, která má za 
povinnost uvést komunikaci po opravě kanalizace do původního stavu. Tedy v rámci těchto prací by 
provedla osazení obrubníků, zapravení asfaltového povrchu podle projektu obytné zóny a v místě 
parkovacích ploch navezení a zhutnění štěrkového podkladu. Úpravu vlastních parkovacích ploch 
bychom provedli svépomocí.  

Bude jen záležet, jak se k záměru postaví občané, aby při jedné stavbě 
mohla být provedena moderní úprava ulice splňující požadavky jak 
chodců, tak i zvýšené potřeby dopravy především při parkování.      

                                                         (hlo) 
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