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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ze dne 21.4.2020
- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) v rámci projektu
„Revitalizace parku u pomníku Domanín“ souhlasilo
s přesunutím plochy pro hry mezi pomník a rybník,
s vyjmutím pískoviště a altánu (objekt 02)
z celkového řešení a s podáním upraveného projektu
spolu s žádostí o stavební povolení (územní souhlas)
na stavební úřad.
- ZO souhlasilo s uzavřením smlouvy o zřízení
služebnosti umístění kanalizace mezi obcí Domanín
(oprávněný) a vlastníky pozemků p. č. 119/3, 119/1,
119/4 a 119/2 (povinní) za jednorázové úplaty ve
výši 1 000,-Kč včetně DPH u kratších úseků a ve výši
3 000,-Kč včetně DPH na p. č. 119/3. Veškeré náklady
spojené se sepisem smlouvy a vkladem práva
služebnosti do katastru nemovitostí hradí obec
Domanín.
- ZO udělilo výjimku, v souladu s čl. 9 odst. 2
Směrnice o zadávání veřejných zakázek obce
Domanín ze dne 22. 10. 2019, na odstranění

havarijního stavu potrubí a uzávěrů v sekci filtrů
Úpravny vody Domanín a pověřuje starostu zadat
zakázku firmě Zámečnictví Rozboud.
- ZO souhlasilo se zveřejněním záměru směny částí
pozemku obce Domanín, kopírující stávající
oplocení, p. č. 1803/22 o celkové výměře cca 48 m2
za 5 m2 p. č. 28 v k. ú. Domanín u Třeboně, přičemž
rozdíl ve výměrách bude doplacen částkou 150,Kč/m2.
- ZO souhlasilo se záměrem odkupu částí pozemků
podél cesty k vodojemu dle návrhu rozšíření
komunikace p. č. 1635 v k.ú. Domanín u Třeboně
vyhotoveného Ing. Vítou, březen 2020 – 2. varianta.
Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou zveřejňována na
úřední desce a na webových stránkách obce.
Martin Kolík

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Koronavirová omezení ustupují
Od 20. dubna jsou úřední hodiny obecního úřadu opět v rozsahu, na který jste byli v posledních letech zvyklí, tj.
pondělí, úterý, středa.
Údržba obce
Přijatá krizová opatření napomohla dočasně rozšířit „pracovní četu“ a obci uspořit prostředky. Máme zametenou
náves, uklizené parky, vyhrabané a odvezené listí, vyprázdněné kompostéry, umytá víka kontejnerů na tříděný
odpad, zlikvidováno bylo obrovské množství větví.
www.obec-domanin.cz
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Hřiště za kapličkou
Zastupitelstvo se přiklonilo hřiště ponechat a upravit pro menší děti a dospělé v klidnějším režimu. Koncem dubna
byla na hřišti osazena nová vahadlová houpačka za 13 600,- Kč včetně DPH a odstraněna ryba na péru, která
neprošla revizí. Z hygienických důvodů nebude již obnoveno pískoviště, zatravněná plocha nebude prozatím
zahušťována dalším herním prvkem.

Tradiční sběrový den v sobotu 23. května
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. Není možné v rámci sběrového dne přijímat léky, teploměry a tlakoměry obsahující rtuť,
plynové bomby, hasící přístroje, veškeré chemikálie ve skle, trakční baterie a průmyslové elektrozařízení
(které se běžně nevyskytuje v domácnostech).
!! Pozor změna !! – Pokud nedojde k dalšímu uvolnění pravidel v souvislosti s virem, budou občané
přijíždět ke kontejnerům jednotlivě až po odjezdu před nimi odbaveného občana.
Do nebezpečného odpadu patří: azbest, olej, barvy, obaly od těchto látek, baterie kromě trakčních,
chladničky, pneumatiky apod.
Do velkoobjemového patří: nábytek, velké plasty, polystyrén, autoskla, textil, lina, koberce apod.

Uzavírka silnice v Domaníně
Slíbili jsme, že Vás budeme informovat hned, jak to půjde. S trochou nadsázky budeme ještě po letech
vzpomínat, co bylo v roce 2020 pro Domanín horší, zda epidemie, sucho nebo uzavírka. Pokud informace
o uzavírce dočtete dokonce, pak se Vám třeba omezení nebudou zdát až tak tragická.
Dne 22. dubna se uskutečnila pracovní schůzka ke stanovení dopravního omezení. Návrh proběhne
schvalovacími procesy (Č. Budějovice, Trhové Sviny a Třeboň), ale již nyní je možné informovat občany o
předpokládaných parametrech uzavírky.
V prvním kroku by mělo dojít od 18. května, popř. 25. května k úplnému uzavření průtahu
Domanínem od Dušků křížku až po křižovatku Domanín – Kojákovice – Mladošovice. Kromě místních
bude tranzitní nákladní i osobní doprava odkloněna mimo Domanín dopravními značkami už u kruháče
v Třeboni a i od ostatních směrů od Libína, Mladošovic, Kojákovic. BUS „Borovaňák“ nebude po dobu
uzavírky přes Domanín jezdit, vykloní se přes Brannou. Pro místní dopravu a BUS „Zvíkovák“ poslouží
místní komunikace od Dušků křížku a kolem Slepíku. Co to v praxi znamená?
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-

Pokud pojedete domů od Třeboně do dolní části Domanína, pak před vsí u Dušků křížku zahnete
doprava, kolem Slepíku na náves, dolu k hlavní křižovatce, kde Vás nechají kolmo přejet silnici
dolů směrem k trafu.

-

Pokud pojedete do části Domanína u Jihočeské hospůdky, bude to umožněno přejezdem přes
parkoviště.

-

Pokud pojedete domů od Třeboně do jižní části Domanína, pak před vsí u Dušků křížku zahnete
doprava, kolem Slepíku na náves, nahoru k vodojemu a po polní cestě a místní komunikaci domů.
Napojení na silnici na Mladošovice nebude dole U Srdíčka možné.

-

Pro zbytek obyvatel Domanína se toho příliš nezmění, pouze pokud pojedete do Třeboně, pak
kolem Slepíku a k Dušků křížku.

-

Autobus „Zvíkovák“ bude jezdit normálně s využitím stávající čekárny před kapličkou. Ve směru
na Třeboň se autobus po nastoupení lidí otočí u kapličky a projede na hlavní silnici kolem Slepíku.
Ve směru na Budějovice čekejte příjezd od Slepíku a po nastoupení u čekárny se také otočí u
kapličky na Budějovice.

Jedeme z Třeboně domů !

TŘEBOŇ
Dušků
křížek

UZAVÍRKA
ŘEBOŇ

SLEPÍK

KAPLIČKA
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PRŮJEZD
STAVBOU

HÁJOVNA

VODOJEM
UZAVÍRKA
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www.obec-domanin.cz

KOJÁKOVICE

3

DOMANÍNSKÝ ZPRAVODAJ

Ve druhém kroku (asi po měsíci od zahájení a ještě před prázdninami) by mělo dojít ke zprůjezdnění
části silnice mezi hlavní křižovatkou a Dušků křížkem na konci obce ve směru na Třeboň. Uleví se
provozu kolem Slepíku. Úsek mezi hlavní křižovatkou až po křižovatku Domanín – Kojákovice –
Mladošovice bude ještě minimálně další měsíc uzavřen.
Pokud jste plánovali nějakou větší dopravu např. uhlí, dřeva, cihel apod. do hůře přístupných částí
Domanína, je vhodné to stihnout do uzavírky.
Očekáváme, že se zahustí parkování dole u rybníka Makšák. Z velkého parkoviště bude vzdálenější
polovina ve směru od Jihočeské hospůdky obsazena zařízením staveniště stavební firmy.
Přesnější a další informace Vám poskytneme cca v polovině května.
Ing. Martin Kolík, starosta obce

PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ
Informace k Dětskému dni
Na přelom května a června připravoval SDH Domanín ve spolupráci s domanínskými maminkami tradiční Dětský
den plný her, soutěží a zábavy. Bohužel plány nám narušil COVID-19.
Přestože je vývoj šíření nemoci v ČR pozitivní, není stále možné v souladu s nařízením Vlády ČR akce tohoto typu
pořádat. Toto opatření je jistě v zájmu nás všech i v zájmu našich dětí.
Dětský den ale úplně nerušíme! Pouze ho posuneme na pozdější a vhodnější termín. Budeme Vás informovat
v Domanínském zpravodaji a na plakátech.
Děkujeme za pochopení.
ve spolupráci s SDH Domanín Jaroslava Žemličková
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