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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ze dne 4. 9. 2018  

- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) zrušilo usnesení č. 

10/15/2015 ze dne 29. 9. 2015 a souhlasilo 

s udělením výjimky ze stavební uzávěry pro 

výstavbu rodinného domu na p. č. 1608/16 v k. ú. 

Domanín u Třeboně při splnění podmínky 

nepřekročení 18 % celkové zastavěnosti parcely. 

 

- ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí 

smlouvě na zřízení věcného břemene mezi obcí 

Domanín a E.ON Distribuce, a. s. Č. Budějovice za 

účelem umístění kabelového vedení NN na 

pozemku p. č. 1804 v k. ú. Domanín u Třeboně, 

přičemž věcné břemeno bude zřízeno úplatně 

jednorázovou náhradou ve výši 1000,- Kč bez DPH 

(pozn.: za bývalou školou). 

 

- ZO schválilo stanovisko k návrhu Územního plánu 

obce Domanín a je nedílnou součástí zápisu 

z jednání ZO (pozn.: stanovisko je v tomto čísle 

zpravodaje). ZO dále schválilo vyhotovení územních 

studií pro jednotlivé rozvojové lokality na náklady 

obce. 

 

- ZO souhlasí s přípravou podkladů pro odkup 

případně směnu pozemků pod cestou k vodojemu 

do vlastnictví obce. 

 

- ZO souhlasí s pomocí řešení sociální situace občana 

Domanína (pozn.: toho času bezdomovce) k zajištění 

základního bydlení. 

 
Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou zveřejňována na 

úřední desce a na webových stránkách obce. 

 Martin Kolík

Stanovisko obce Domanín k návrhu územního plánu obce Domanín - květen/2018 

(příloha k zápisu z jednání ZO) 

Po projednání s DOSS, prostudování návrhu a s přihlédnutím k několika došlým připomínkám od vlastníků pozemků, přijalo 

Zastupitelstvo obce Domanín na svém zasedání dne 4. 9. 2018 usnesení schvalující toto stanovisko: 

1) Změna využití p. č. 810/5 z veřejné zeleně na zeleň soukromou.  

2) Převedení plochy VP – 3 do plochy SO – 2.  

3) Převedení p. č. 1098/25, 1098/29, 1098/30 a 1098/31 z plochy zeleň soukromá na plochu pro bydlení.  

4) Převedení využití parcely č. 140/11 ze zeleně soukromé na bydlení venkovské (Bv).  
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5) U zemědělského areálu zmenšit plochu VS podle stávajících hranic areálu, stávající izolační pás zeleně ponechat ve Vz a 

plochu SNÚ převést na stávající stav, tj. zemědělská půda. 

6) V lokalitě Br-5 „Slepík“ snížit velikost parcely s jednou hlavní budovou z 2500 na 2000 m2 a Br nahradit (ponechat) typ 

bydlení, který umožní např. chov králíků. Současně část plochy, která je v souč. ÚP vedena v Zs, ponechat v Zs a to v rozsahu 

od otevřené stoky po jižní okraje pozemků 117/1, 117/5 a 140/3 a to včetně vývěru spodní vody zásobující návesní rybník –

 viz. přiložená mapka. 

7) Zachovat urbanisticky hodnotný prostor včetně pohledů na štíty domu st. 35 a parcelu č. 99 vrátit ze Zs na plochu pro 

bydlení. 

8) Vyřešit plochy stávající zástavby v sídle a rozvojové plochy Bv-1, SO-1 až 3 tak, aby na ploše do 800 m2 byla pouze jedna 

hlavní budova a zastavěnost nepřekročila 20%. 

9) Zabezpečit v územním plánu stejné podmínky pro výstavbu i pro území mimo CHKO Třeboňsko v jižní části obce.  

10) Změnit plochu VP-1 (Vrchy) na Zv. 

11) K etapovitosti výstavby v lokalitě Vrchy, které navazují na stavbu lázní, zaujme obec Domanín stanovisko v součinnosti 

s DOSS. 

 

Z OBECNÍHO ÚŘADU 

- Vítání občánků 2016 – 2018: Dne 21. září v zasedací síni obecního úřadu proběhlo vítání 8 občánků Domanína 

narozených v období od 18. 6. 2016.  

- Nové digestoře v obecních bytech: Výměna digestoří byla provedena poprvé od dostavby bytů nad bývalou 

školou, nájemníci z nich platí nájemné.  

- Výměna oplocení dětského hřiště: Okolo hřiště byla kompletně vyměněna dřevěná plotová pole. 

- Prodloužení kanalizace a vodovodu ke Slepíku: Dne 4. 9. 2018 obec obdržela kolaudační souhlas k užívání 

stavby. 

- Sběrový den: V sobotu 27. října od 8.00 do 10.30 hodin budou na návsi mezi kapličkou a rybníkem Stávek 

přistaveny kontejnery na elektrospotřebiče, velkoobjemový a nebezpečný odpad. Obec nezajišťuje občanům 

přímo ze vsi odvoz ke kontejnerům. Vršským a občanům z lokality Ostende bude zajištěn odvoz, pokud odpad 

přistaví před vjezd do svého domu do 9.30 hodin. Po celou dobu vykládání odpadu do kontejnerů bude obcí 

dohlíženo na správnost třídění odpadu. Svozový den není určen pro svoz stavební suti, trávy, větví, běžného 

komunálního odpadu odkládaného do popelnic a dále odpadu, který se dá běžně 

třídit (plasty, papír, sklo). Také nebude přijímán odpad z podnikání. 

Do nebezpečného odpadu patří: azbest, olej, barvy, obaly od těchto látek, baterie, léčiva, chladničky, pneumatiky 

apod.  

Do velkoobjemového patří: nábytek, velké plasty, polystyrén, autoskla, textil, lina, koberce apod.  

 

Poděkování za spolupráci 

Vzhledem k tomu, že uplynulo čtyřleté období, kdy mají zastupitelé i starosta mandát, dovoluji si poděkovat všem 

zastupitelům za jejich práci pro blaho Domanína. Děkuji všem, kteří vykonávali svou práci s nasazením, děkuji těm, 

kteří vzali nad rámec zastupitelování další činnosti, ať to byla péče o rybník, grafika zpravodaje či práce ve 

výborech. Děkuji za nápady i dobře míněné kritické názory. Děkuji také všem zaměstnancům obce a firmám, které 

v Domaníně odvedli kus kvalitní práce.  

Ing. Martin Kolík, starosta obce 
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PŘÍSVĚVKY OD OBČANŮ 

Akce kuželky 

Asi každý z Vás zná princip hraní v kuželky, neboli  bowling. Cílem je, aby hráč vrženou koulí zasáhl co nejvíce kuželek. 

Domnívám se, že podobnou atrakci se nám snažil zprostředkovat i pan starosta a to instalací dubových sudů s okrasnými 

dřevinami v prostoru křižovatky a přilehlého parkoviště u Domanínské hospůdky. Na pozadí celé věci stojí jistě smysluplná 

myšlenka, která spočívá v regulaci vjezdu a výjezdu z parkoviště.  

Pojetí tohoto záměru pana starosty v podobě instalace dubových sudů mne však zcela zaskočilo. Za podstatnou totiž považuji 

okolnost, kdy plocha parkoviště spolu s komunikací křižovatky fakticky tvoří jednolitou asfaltovou plochu, která je pro řidiče 

obtížně čitelná. A to ještě za předpokladu dobrých výhledových podmínek, kdy je  jediným orientačním prvkem vodící čára 

krajnice. Kritická situace ovšem nastává ve chvíli, kdy panují nepříznivé povětrnostní podmínky, jako je déšť, mlha, sněžení. 

V tomto případě díky splývající asfaltové ploše rozmístěné sudy doslova vytváří hrozící nebezpečí v podobě lehce 

přehlédnutelné překážky. Už vůbec nechci předjímat důsledky v případech, kdy je za přispění shora uvedeného výčtu 

negativních okolností povrch vozovky pokryt souvislou vrstvou sněhu nebo ledu. Mám za to, že právě pro tyto okamžiky pan 

starosta zcela originálním způsobem dekorativní prvky povýšil do rolí kuželek.  

Svůj názor jsem ověřil u dopravních inženýrů DI Č. Budějovice a J. Hradec, s nimiž jsem herní plán konzultoval. Jejich 

stanovisko bylo jednoznačné a vyznělo v tom směru, že naše kuželky byly instalovány v přímém rozporu s herními pravidly, 

neboť dle ustanovení § 29 zákona č. 

13/1997 Sb. – o pozemních 

komunikacích se v daném případě 

jedná o tzv. pevné překážky na 

pozemních komunikacích, které jsou 

obecně nepřípustné a k jejichž umístění 

do vozovky či na krajnici je nutné získat 

předem povolení silničního správního 

úřadu. V našem případě byly ony 

kuželky umístěny bez souhlasu 

dotčených orgánů. Co to v praxi 

znamená je jasné. V lepším případě je 

obec vystavena možné pokutě, udělené sportovní asociací a v horším případě „vítězný hráč“ má možnost jako trofej na obci 

vymáhat náhradu škody a v případě nemajetkové újmy též bolestné. 

Toliko pravidla hry a nyní se budu snažit ve svém příspěvku poukázat i na další rozměr celého příběhu. Protože jsem 

považoval získané informace za důležité, dne 18. 9. 2018 jsem v ranních hodinách o svých zjištěních informoval e-mailem 

pana starostu a na vědomí též zaslal zastupitelům obce Domanín s tím, že jsem očekával konstruktivní odpověď, která by 

rozptýlila mé obavy. Reakce pana starosty byla okamžitá a teď již nevím, zda předčila, anebo spíše naplnila má očekávání. 

Posuďte sami: „Vážený spoluobčane, děkujeme za zaslanou informaci. Možnost umístění květináčů jsem prověřoval u 

odborníků. Na základě Vámi zaslaných informací se budeme věcí dále zabývat. Věřím, že se Vaše obavy ze sankcí ukáží jako 

neopodstatněné. Vašemu sdružení kandidujícímu v Domaníně, jehož jste zmocněncem, přeji hodně zdaru. Martin Kolík“. 

Z uvedené odpovědi pro mne vyplynulo jediné,  pan starosta jednak zcela zjevně nepochopil situaci, když se domníval, že se 

jedná o předvolební  tah jednoho volebního uskupení a  jednak dal v negativním pojetí najevo i to, jak dalece chápe její 

význam a jak intenzivně se hodlá podnětem zabývat. Nicméně sled událostí nabral rychlý spád, neboť ještě téhož dne byl 

starosta nucen přijmout neohlášenou návštěvu zástupců orgánů státní správy, jmenovitě por. Bc. Ondřeje Nováka, dopravní 

inženýr DI J. Hradec s doprovodem Ing. Václavem Peroutkou, silniční úřad Odboru dopravy města Třeboň, kteří jasně sdělili 

panu starostovi své stanovisko a to, že se obec dopouští protiprávního jednání a sudy je nutné okamžitě z křižovatky 

odstranit. 

Výsledek jednání nemohl starosta zrekapitulovat v zaslaném e-mailu výstižněji, cituji podstatné: „Zdravím, umístění květníků 

jsem před chvílí projednal s por. Bc. Ondřejem Novákem, DI ÚO J. Hradec a Ing. Peroutkou z odboru dopravy MěÚ Třeboň, byli 

se podívat přímo na místě. K umístění květníků došlo na základě konzultace s odborem dopravy, kde mi bylo sděleno pravidlo 

min. 0,5 m od krajnice, že nesmí být pevná překážka. Umisťovali jsme cca 2 m od bílé čáry. Vložil se do toho pan Daňha, 
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zaktivoval příslušné orgány a měl v rozboru celé problematiky pravdu. Jak mi bylo sděleno por. Novákem, tak v celém 

vyasfaltovaném prostoru návsi prakticky nelze umístit ani odpadkový koš, aniž by se vytvořil ostrůvek s vyvýšenou obrubou. 

Květníky budou prozatím posunuty k živému plotu. Atd. 

Do současného okamžiku, což je neděle 23.9.2018 20:55 hod., kdy odesílám tento příspěvek redakční radě zpravodaje, jsou 

kuželky stále na svém místě. Z toho je zřejmé, že libovůle pana starosty je v tomto směru nekonečná, neboť vědom si toho, že 

jeho jednání bylo nezákonné, i nadále zcela úmyslně tento protiprávní stav udržuje a to dokonce s vědomím, že obec tím 

vystavuje hrozbě zahájení správního řízení. Kam se poděla zodpovědnost starosty, jehož prvořadým úkolem je chránit zájmy 

obce? Nemluvě o tom, že zajištění bezpečnosti účastníků silničního provozu je mu asi zcela cizí. Jak asi bude vypadat druhá 

inspekční návštěva? 

Dále chci poukázat na to, že pan starosta sudy nakoupil za cca 45.000,-kč včetně osazení, bez souhlasu zastupitelů a to dva 

měsíce před volbami, když celé čtyři roky ho tento problém nijak netížil. Proto asi ta schizofrenní poznámka k tomu, že přeje 

jistému volebnímu uskupení mnoho zdaru ve volbách.   

Vzhledem k tomu, že i já mám zájem na tom, aby se dopravní situace kolem parkoviště zlepšila, nemá tento příspěvek za cíl 

pouze kritizovat, ale má snahu též nabídnout i jiný, levnější, jednodušší a hlavně i okamžitý způsob řešení. Dle mého názoru 

se jako adekvátní našim potřebám  jeví osadit kritický úsek systémem tzv. BALISETŮ. Jedná se o pružné směrové sloupky, 

které jsou bezesporu dostatečným regulačním prvkem. Vzhledem k tomu, že sloupek je ohebný, odpadá zde bezpečnostní 

riziko, že by při střetu došlo k poškození vozidla, tudíž se nejedná o překážku ve smyslu shora citovaného zákonného 

ustanovení. Osazují se na vrut a rozdíl v pořizovacích nákladech oproti dubovým kuželkám je také zřetelný, když cena jednoho 

kusu se pohybuje od cca 1.200,- Kč. Mám za to, že i z hlediska estetiky je tato kombinace směrového sloupku s asfaltem 

přiléhavější, než zvolená kombinace asfaltu a dubového dřeva.  

Ing. Václav Daňha 

Reakce na kritiku starosty za osazení květináčů 

Svoji reakci na kritiku rozdělím do dvou částí. Jedna je úřední poloha mého konání a druhá se vztahuje ke způsobu chování 

pana Daňhy. 

Úřední poloha 

V místě křižovatky vzniká řada dopravních nebezpečných situací, došlo i k poškozování obecního majetku, vyvrácení 

plakátovací plochy, bylo nutno reagovat. Nedošlo k žádnému porušení kompetencí, či mrhání prostředky, jak je naznačováno. 

Zastupitelé o osazení květináčů byli informováni na jednání zastupitelstva dne 14. 8. takto: „Jsou objednány květináče na 

dolní parkoviště, které napomohou ohraničit tvar křižovatky.“ Nikdo neměl připomínky. Z konzultace s odborem dopravy 

vyplynulo, že není nutno o nic žádat při dodržení odstupu od krajnice vozovky.  

Osazené květináče se líbí, je ohraničena křižovatka od návesní plochy, ihned se odstranil problém s podjížděním aut a 

částečně s parkováním kamiónů, které brání rozhledovým poměrům. Celkově se zde situace zklidnila a je snadnější a 

bezpečnější přecházení chodců. Ozelenění vhodně navazuje na přilehlý parčík.  

 

Po zaslání názoru na věc panem Daňhou a návštěvě pana poručíka Nováka jsem se nespokojil s jejich náhledem na 

problematiku a vedl jsem jednání a sháněl další informace. K prvnímu květináči ve směru od Třeboně byla postavena směrová 

deska a sudy označeny odrazkami, v zásadě by to mělo stačit, květináče zůstanou, ale co odborník, to názor. Květináče budou 

ještě pro jistotu konzultovány s příslušnými orgány. Od začátku do konce normální úřední postup, nic jsem nezanedbal a 

jednám s nejlepším vědomím a svědomím. 

Předvolební kampaň – mocenské potřeby domanínských policistů 

V demokratické společnosti se stalo normou různým způsobem kopat do lidí, kteří se snaží pro občany pracovat. Aniž bych 

pana Daňhu nějak znal a on mě, ani o dopravě v obci jsem s ním nikdy nemluvil, dozvím se od něj ve zpravodaji, že 

„zprostředkovávám atrakce, nechápu situaci, byl jsem nucen, dopouštím se protiprávního jednání, libovůle pana starosty je 

nekonečná, obec vystavuji hrozbám, celé čtyři roky mě dopravní problém netížil“.  
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Dovolím si zde s plnou odpovědností tvrdit, že pan Daňha to trochu s tím úsilím o porážení kuželek, přehnal. Z jeho strany 

se jedná o čistě předvolební tah a došlo k neobvyklému postupu jeho i policie. Čím svá tvrzení doložím? 

Nejdříve mi přišel dopis od pana Daňhy, zmocněnce 

volebního sdružení, ve kterém je na prvním místě 

Mgr. Olga Stuchlíková, a za hodinu bez ohlášení a 

mimo úřední hodiny přijelo policejní auto (tímto 

způsobem to nedělá nikdo, úředníci si své schůzky 

dopředu vzájemně domlouvají). Přítomný policejní 

poručík označil pana Daňhu jako svého kolegu a pan 

Daňha měl po "přepadovce" obecního úřadu 

okamžité veškeré kolegiální informace. Pan Daňha je 

tedy policistou a se svým kolegou celou akci 

koordinoval. Třeba se někdy můžeme nadřízených 

obou zeptat, zda se jedná o obvyklý postup a zda se 

nejedná o ovlivňování výsledků voleb, když je jenom v Domaníně tolik dopravních neřešených problémů a zrovna tento 

vyžadoval rychlou akci. 

Jestli dojde ještě před volbami k nějaké sankci či mému zatčení (z náznaků pana Daňhy až mrazí - další návštěva inspekce!), 

to se brzo dozvíte.  

Kdyby panu Daňhovi po obsahové stránce záleželo na obci, a nešel vyloženě po mně, pak by před nedávnou akcí policie 

nechal pokutovat kamiony, které na hraně křižovatky parkují a brání rozhledovým poměrům. A kdyby začal v úsilí až mnou, 

nevolebně pokračoval v nastoleném kurzu dalším ohlášením a měl ve svém názoru nebetyčnou pravdu, nebyla by tu dnes ani 

takto rozestavěná Svatováclavská pouť (rozhledy, krajnice,…). Platili by jak mourovatí a raději by odjeli – viz foto.   

Ing. Martin Kolík, starosta obce 

KULTURA 

Vítání občánků 

V pátek 21. září proběhlo na obecním úřadě 

vítání nových občánků Domanína. Na 

slavnostní přivítání se svým miminkem přišlo 

všech osmero rodičů.  

Přejeme rodičům i novým občánkům 

Domanína spoustu spokojenosti a zdravíčka. 

Lucie  Milfaitová 

 

 

 

 

 

 

Barbora Mazáková, SDH Domanín 

16. ročník Putování za Černou paní 

Zveme Vás na 16. ročník Putování za Černou paní. Sraz je u kapličky 

13. října v 18.00. hodin. S sebou si vezměte baterku, vhodné obutí, sáček 

na kamínky, hrnek na pití.  

Vstup pro přespolní děti je 50,- Kč nebo věcný dar v podobě cukrovinek, 

pastelek, sešítků atp. 

 

 



D O M A N Í N S K Ý  Z P R A V O D A J  

 

6             www.domanin.cz 

KERAMICKÝ KROUŽEK 

Zahájení keramického kroužku proběhlo ve čtvrtek 20. září v keramické dílně obecního úřadu. Díky sponzorům je 

účast na keramickém kroužku PRO DĚTI A SENIORY OD ZÁŘÍ  ZDARMA. 

Tímto zveme všechny, kteří mají o tvoření s hlínou zájem. Přijďte si vytvořit vlastnoručně vyrobený dárek pro 

nejbližší a kamarády. Věříme, že i naši senioři přijdou práci s hlínou vyzkoušet. TĚŠÍME SE NA VÁS KAŽDÝ 

ČTVRTEK OD 16.30 NA OBECNÍM UŘADĚ. 

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ SPONZORUM  

Obecní úřad Domanín, Mudr pí Danuše Čermáková, fa. AGRICO s.r.o. - p. František Šedivý, pí Hana Šindlerová, pí 

Martina Mazáková, pí Šárka Nováková, p. Pavel Ouška, pí Jana Šimoušková, pí Milada Nováková, fa. AQUAMONT 

s.r.o. - p. Radim Jiroušek, pí Eva Kopetová, pí Marie Janurová. 

Marie Janurová, Eva Kopetová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jaroslava Žemličková 
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Domanínské maminky zvou malé i velké děti na 

Kdy: sobota 27. října 2018 od 15:00 hodin 

Kde: obecní úřad "keramická dílna" 

Program: Výroba předmětů s podzimní tématikou, které si 

mohou děti odnést domů. Pomůcky a materiál bude 

zajištěn.  

Těšíme se na Vás ! 

 Akce je realizována pod záštitou Sboru dobrovolných hasičů Domanín za finančního přispění obce Domanín.  

 

Obecní úřad zve domanínské seniory i jejich doprovod na 

pravidelné přátelské odpolední setkání s občerstvením.  

Setkání proběhne ve středu 17. října od 17 hodin v obecní 

Domanínské hospodě vedle obchodu.  

Všichni jsou srdečně zváni! 

 

SETKÁNÍ SENIORŮ 


