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Zjednodušený zápis č. 03/23 

Přítomni: osadní výbor - Ing. Karel Gergela (předseda), Tomáš Hanáček (člen) 

  za město Luhačovice – Ing. Marian Ležák (starosta), Daniel Mejzlík (místostarosta), 

  Hana Srncová (tisková mluvčí města) 

za stavbu „Silnice II/496 KŽ“ – Radim Kokeš (stavbyvedoucí), odešel po prvním bodě 

jednání (18:40)    

Body jednání: 
1. Informace ze stavby „Silnice II/496: Kladná Žilín - živá diskuse a připomínky 

(převážně odpovídal p. Kokeš) 

• Krátká informace o dalším průběhu stavby, p. Kokeš 

• Připomínky ke světlu nad vozovkou (přechod přes vozovku), p. Svoboda 

• Připomínky k opěrné zdi u „staré hospody“, p. Zuzaník. Bude tam lomový 
kámen. 

• Zastávka u hasičské zbrojnice – šíře komunikace, p. Kudláček R. 

• Zastávka naproti hasičské zbrojnice – konstrukce vč. lavičky jde 
s terénem, p. Kudláček R. 

• Nepřiměřená výška chodníku u našeho domu, p. Buriánek J. 

• O dalším kontrolním dni budeme informovat, p. Kokeš. Osadní výbor 
vyvěsí na web. 

• Chybějící zrcadlo na křižovatce u hasičské zbrojnice, p. Zuzaník 

• Připomínky k zúžení odbočky „Na Výpustu“ vč. chodníku 

• Umístění kontejneru na BIO odpad 

• Napojení místních komunikací a odboček, p. Hanáček. Bylo deklarováno, 
že vše bude doděláno v rámci stavby. 

2. Další diskuse s místními občany, zástupci města a osadním výborem: 

• Diskuse o možnosti nainstalování zařízení na měření rychlosti při 
průjezdu obcí (ne radaru). 

• Zúžení trubky odvodu povrchové vody u rekonstruovaného mostu před 
p. Buriánkem. Může být problém při velké vodě. 

• Nutnost vybagrování (vyčištění) koryta Kladenky (Povodí Moravy). Od 
Výpusty (Máčalovi) po nový most (Buriánkovi). 

• Velmi špatný stav komunikace k Výpustě. 

• Připomínka k tomu, že traktoristé odvážející z místní farmy např. seno, by 
si mohli lépe zabezpečovat náklad, aby se vše tolik neuvolňovalo při jízdě. 

• Nedodělaná komunikace, která vede k Válkům, diskuse, pí. Válková H. 

• Kvalita místního rozhlasu – „Na Výpustě“ (špatné), „Paseky“ (dobré). 
Přislíbeno dodavatelem, že bude zrevidováno a odzkoušeno 
v březnu/2023. 

• Stav dětského asfaltového hřiště k místní farmě. Možnost opravy 
povrchu a instalace zábrany mezi hřištěm a potokem, p. Daněk. 

• Dotaz zda budou stále projíždět obcí nákladní automobily s tak velkou 
tonáží? Pouze do nosnosti mostů. 

• Dotaz na obchvat Luhačovic. Nyní je to ve fázi technické studie a 
plánovaná realizace je cca. za 10 let, starosta. Osadní výbor vyvěsí na 
web. 

• Informace, že „Dolina“ se dělat bude (povrchy). 

• Oprava památkové zvoničky „Na dolině“ se opravovat bude v roce 2024. 
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• Nedůstojné umístění kontejnerů na odpady „Dolina“, p. Kudláček J. Je 
třeba se zamyslet nad jiným umístěním v obci, diskuse. 

3. Osadní výbor představil svoje záměry: 

• Představení nového webu obce Kladná Žilín, který bude sloužit hlavně 
k lepší informovanosti obyvatel. 
Pokud má někdo zájem o zasílání novinek a aktualizací  oficiálního webu 
obce, může zaslat žádost o registraci na email: obec@kladnazilin.cz. 

• Řešit statiku místního obecního úřadu. 

• Představení záměru možného zastřešení Výletiště. 

• Možnosti zřízení „Společenské místnosti“ v obci. 

• Představení projektové dokumentace k „Novostavbě sanitárního  
kontejneru s WC a čištěním odpadů“  a jeho umístění na Výletišti, 
předložen spoluobčanům projekt k nahlédnutí. Osadní výbor vyvěsí na 
web. 

4. Další projednávané připomínky: 

• Diskuse o možnosti posílení technickými službami v období převážně léta 
k zachování údržby obce, pí. Mališková, p. Chmela. 
Dohodnuto, kdo nebude spokojený s konkrétním problémem, ať situaci 
nafotí a předá osadnímu výboru, který to bude řešit. 

• Problém lokality „Chodník na Drahy“. 

• Možnosti využití místní školy – je na stole možnost pronájmu výrobní 
firmě, kde by se vyráběly „gouda sušenky“, Ing. Ležák. Dostane osadní 
výbor oficiálně k projednání. 

• Firma Klimastav Luhačovice ve škole ukončuje pronájem. 

• Starosta města všechny vyzval k vyjádření, zda budeme mít zájem opět o 
letní kino (stanovit termín?) a také možnosti zasílat příspěvky do 
Luhačovických novin. 

• Manželé Skovajsovi, „Paseky“ ještě zdůraznili problematiku, která je 
hodně trápí a to konkrétně: 

o Vzhledem ke stále větším problémům s vodou v lokalitě, kdy 
v letních měsících musí místní opravdu hodně šetřit a hlavně 
neplýtvat, přičemž období nedostatku vody v roce se neustále 
prodlužuje, vznesli prosbu na možnost napojení na veřejný 
vodovod. 

o Nainstalovat chybějící veřejné osvětlení. 
o Stav a možnosti řešení místních komunikací. Jedná se  o to, že 

bylo přislíbeno, že cesta bude vykoupena městem a stane se 
obecní, což již bylo v běhu a dokonce se započalo vyměřování, 
pak přišel COVID a od té doby se nic neděje. Jaký bude tedy další 
postup? 

 
 

V případě připomínek a různých záležitostí týkajících se obce, kontaktujte osadní výbor, popř. 
pište na: obec@kladnazilin.cz 

 
Za osadní výbor: Ing. Karel Gergela (předseda) 

     Tomáš Hanáček (člen) 
 

Kontakty zde:  osadní výbor Kladná Žilín 
Odkaz na WEB 
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