
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva 
Obce Dlouhoňovice dne 17. 4. 2012 

 
Přítomni: p. Vych, p. Silber, p. Kořínek, p. Tydlitát, p. Chárová, Bc. Biedlová 
Omluven: Ing. Smola, p. Nun 
Zahájení v 18.00 hodin 

Místostarosta přivítal přítomné,  přečetl program – pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 
1) Volba návrhové komise: navrženi p. Chárová, p. Kořínek – pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 
2) Informace místostarosty  
3) Informace komisí a výborů 
4) Projednání: připomínek k návrhu ÚP 
5) Rozprava  
6) Usnesení, závěr 

� Informace místostarosty  
� Autobusové spoje přes Dlouhoňovice – došlo k redukci asi 10 %. Podle počtu prodaných jízdenek 

dojde zřejmě k dalším úpravám. Místostarosta znovu požádal občany, aby připomínky 
k autobusům a chování řidičů sdělovali na OÚ. 

� Obec Dlouhoňovice je vlastníkem pozemku na katastru Helvíkovic, který přímo sousedí 
s komunikací na Popluž, kterou má zájem obec Helvíkovice opravovat. Žádali o soulas 
s provedením, tento jsme vydali. 

� Vypsáno výběrové řízení na výměnu oken v hasičské zbrojnici. 
� Dětské hřiště – dotace od ČEZ nebudu, písemné oznámení již přišlo. Další hřiště od firmy Antoš  

bylo odloženo pro nepřipravené stavební povolení. 
� Výhledna – doručeno rozhodnutí o odstranění stavby, 14 ti denní odvolací lhůta, místostarosta 

chce toto projednat nejdříve se starostou. 
� Zatrubnění vodoteče u Pražákových. Rozpočet je na 90 tis. Kč od firmy Vak Žamberk. 
� Zakoupení přívěsu za FORD, především pro potřeby HC a FC. Navrženo půjčování občanům 

Dlouhoňovic – do 3 hodin 200,- Kč, na celý den 250,- Kč, při zápůjčce na více dní 200,- Kč/den 
� Pokácené borovice u mlékárny jsou na katastru Žamberka, vše bylo řádně povoleno. 
� Nový majitel mlékárny – firma Maixner má zájem o odkoupení pozemku parc. č. 696. 

Zastupitelstvo nesouhlasí se záměrem tento pozemek prodat. 
� Informace výborů a komisí 
� p. Tydlitát – borovice v mlékárně byly pokáceny v sobotu, jsou skutečně na pozemku Žamberka, 

nelze se tedy k tomuto vyjadřovat. Dojde-li k demolici výhledny, podávám demisi a končím 
v zastupitelstvu. V pátek jsme byli na hřbitově, stále není vyvezen odpad. Odp.: obj. bude podána 
u p. Milana Vítka. 

� p. Chárová – bylo vítání nových občánků – 8 dětí. 27. 5. bude setkání s důchodci, výlet bude 
upřesněn po domluvě s p. Procházkou 

� p. Kořínek – fotbalisté zahájili sezónu, na hřišti bylo nainstalováno nové ozvučení, 30. 4. budou 
čarodějnice. 

� p. Silber – proběhl masopust, na hřbitově bylo použito nové ozvučení ze hřiště, na hřbitov se 
dokoupí, jeden reproduktor bude i v síni. 21. 4. bude výlet s Floriánkem na Staré Hrady, 
proběhnou hasičské závody, sběr železa, memoriál Zd. Musila. 

� Bc. Biedlová – kontroly usnesení bez připomínek. Vypracovány a předloženy zápisy. 5. 4. 
proběhla kontrola hospodaření s výsledkem bez výhrad. 

� p. Vych. – stručně zrekapituloval vše, co souvisí s výhlednou, znovu připomenul, že toto nechce 
řešit bez starosty. 

� Zahájen hlavní bod – územní plán, poslední akce k ÚP byly 16. 2., promítnuty mapy se 
zakreslenými změnami, přibyly plochy pro výstavbu. Došlo ke konfliktu v souvislosti 
s obchvatem Žamberka. Jedná se o stavbu, která je v zájmu celku vyššího. Obec upozornila 
majitele pozemků, na zakreslení silnice. Došlo k úpravám, zakreslená plocha nezasahuje již do 
soukr. pozemků, ale do pozemků drah. Dalším konfliktním úsekem je přivaděč Choceň – 
Žamberk. Tam k žádné změně nedošlo. Občané si zakládají Občanské sdružení – zastupujícím je 
Mgr. Radek Biedla. 

� p.  Vych přečetl jednotlivé připomínky k ÚP Dlouhoňovice a návrh na jejich řešení  
� Rozprava  
� p. Kořínek – když ÚP neschválíme, tak se s přivaděčem nic nezmění? Odp.: Ne 
� p. Vítek V. – proč je značka omezení 3,5 t do ul. Luční? Odp.: Z důvodu šetření komunikace a 

mostku, který není pro takové zatížení stavěn. 



� p. Tydlitát – připomínka obyvatel ul. Velký Hájek, že chybí přechod pro chodce u nádraží ČD. 
Odp.: Berme toto jako námět, když v minulosti tam přechod vyznačit nešel, třeba nyní došlo ke 
změně v předpisech. 

� Ing. Fadrný – připomínka k nedostatečné informovanosti občanů, připojila se p. Vítková E. – 
neobdržela zprávu místního SMS rozhlasu, p. Havrda upozornil na neúplné informace o konání 
zast., které byly v posledním čísle Dlouhoňovického občasníku 

�  
Návrh usnesení č. 2/2012 přečetla p. Jitka Chárová 
Usnesení schváleno – pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0  
Místostarosta poděkoval přítomným 
Ukončeno v 19:20 hod 
 

Zapsala: Lenka Sklenářová                                          
Kontrolu zápisu provedli: J. Chárová, P. Kořínek 


