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Informace z jednání zastupitelstva
obce
Ze dne 24.7.2012 vyjímáme:
•

•

Zastupitelstvo
projednalo
zadání
zpracování územního plánu obce
Domanín, jehož vypracování v nově
specifikované digitální formě je
požadováno orgány státní správy.
Bylo
rozhodnuto
vyzvat
paní
Ing. Ťukalovou UA Projekce, která má
elektronické
podklady
z
doby
zpracování původního ÚPO, dalším
osloveným zpracovatelem by mohl
být Ing. L. Losko P – atelier JHs. r. o.,
J. Hradec, Ing. Polcarová + Ing. Brůha
A+U Design s. r. o. Č. Budějovice,
Ing. Petráš + Ing. Sova + Ing. Zuzka
A1 spol.s. r. o. Č. Budějovice.
K připomínkám
budou
občané
vyzváni.
Po minulém zastupitelstvu byl na
základě
stanoviska
zastupitelů
starostou P. Michalem
zaslán
starostovi Města Třeboně panu
Ing.
Houdkovi
dopis,
kde
zastupitelstvo podmínilo souhlas
s Návrhem zadání změny č.1 ÚPO
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částečným zafinancováním
cyklostezky v parku u hrobky - zájmovém
území města Třeboně. S předloženým
návrhem Města Třeboň zastupitelstvo
obce nesouhlasí a jako řešení navrhuje
vedení chodníku příkopem po levé
straně směrem od penzionu Amálka
ke kiosku u hrobky. Starosta obce
seznámil zastupitele s dopisem
starosty Města Třeboně
Ing. Jiřího
Houdka zastupitelstvu obce Domanín
ve věci návrhu řešení chodníku kolem
Autokempu Třeboňský ráj s.r.o., kde
se m.j. uvádí, že nesouhlasí s přijetím
usnesení ZO ze dne 26. 6. 2012 týkající
se vybudování chodníku kolem ATC
Třeboňský ráj a trvá na svém návrhu
řešení v předloženém návrhu Ing.arch.
Valdera. Zastupitelstvo obce trvá na
vybudování stezky od kiosku u
hrobky po vjezd do ATC (recepce) a
dále by stezka pokračovala směrem na
Domanín k penzionu Amálka, kterou
by financovala obec a navazovala na
budoucí stezku na Domanín. ZO
uložilo starostovi a místostarostovi
vypracování upřesňujícího dopisu.
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Ze dne 28.8.2012 vyjímáme:
•

Na základě jednání s Ing. Kvíderou ZO
obdrželo podklady od dopravního
experta Ing. Otepky na vypracování
studie optimalizace uličního profilu
(řešení dopravní situace v Domaníně,
především chodníku směrem na
Mladošovice po pravé straně směrem
k p. Jirouškovi) a studie proveditelnosti
cyklostezky Domanín – Třeboň v úseku
od kiosku
k penzionu Amálka.
Vzhledem k tomu, že obec chystá
výhledově obě stavby uskutečnit a
expertní stanovisko pana Ing. Otepky
má velkou váhu při schvalovacím řízení,
zastupitelstvo pověřilo pana starostu
jednáním o vypracování obou těchto

•

studií za celkovou částku 50 000,- Kč.
Zastupitelstvo
obce
odsouhlasilo
Dodatek č. 7 o úhradě neinvestičních
výdajů na provoz škol a školských
zařízení za rok 2011 a pověřilo starostu
jejím podpisem. Celkové náklady, které
nese obec Domanín jsou následující:
- Na mateřské školy, kde je 22 dětí činí
příspěvek na neinvestiční výdaje
290 169,01 Kč,
- Na základní školy, kde je 34 žáků činí
příspěvek na neinvestiční výdaje
273 710,76 Kč
- Celkem 563 879,77 Kč.
V. Jirka

Příspěvky od občanů obce
Instalace nového osvětlení
Možná si již také občané všimli, že bylo právě
zhotoveno a zároveň uvedeno do provozu nové osvětlení
v severní části obce Domanín (od „křížku“ až po celé trase
„Drahami“ a vyúsťující na rohu u Dušáků).
Tuto akci zrealizovala firma Elektroinstalace Bláha
Libín.
Jistě tato věc přispěje ke zkvalitnění života našich
spoluobčanů, kteří zde bydlí, hlavně v nadcházejících
podzimních a zimních krátkých dnech a o to delších nocích.
Z. Švehla
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Právo přeje připraveným
Bude tomu téměř rok. Na plotě u sousedů se objevil nenápadný papír. My, co se
dopravujeme do práce autem nebo autobusem, denně odjíždíme ráno z Domanína a
odpoledne, či večer se vracíme domů, nemluvě o těch, kteří okolo předmětného místa ani
neprojíždějí, jsme si takřka nevšimli, že se něco děje. Nebo spíše má začít dít. Papír
s plánkem na plotě a na úřední desce obecního úřadu veřejná vyhláška v elektronické
podobě. Na ní se člověk dovídá, že je zahájeno řízení o stavbě veřejného osvětlení a zjišťuje,
že plán počítá se stavbou také na našem pozemku. Zvláštní, že nás nikdo neoslovil a nejedná
s námi o způsobu řešení, pomyslím si. No nic, nejlépe bude informovat se přímo na
Stavebním úřadu v Třeboni. Tam se příslušný referent tváří překvapeně a nepříliš
přesvědčivě se diví:“ To jsou Vaše pozemky? To není možné, projektant to jistě vše řádně
změřil a vypočítal.“ Zopakuji, že to vím jistě a odcházím.
Tím, co následovalo několik dalších dní a týdnů nebudu čtenáře zatěžovat. Veřejné
osvětlení okolo nás nepovede.
Pro všechny bych ráda shrnula své poznatky a zkušenosti do jedné rady. Sledujte
pravidelně úřední desku Obecního úřadu v Domaníně, zejména elektronickou. Obecní úřad
zde vyvěšuje mnohé důležité informace, které se jinou cestou vůbec nedozvíte. Postup
stavebního řízení a jakéhokoliv dalšího řízení vedeného obcí se řídí zákonem č.500/2004Sb.,
Správní řád. Zde v ustanovení §144 je uvedeno, že pokud se řízení účastní více než
30 účastníků, jedná se o řízení s velkým počtem účastníků, a ty pak lze o zahájení řízení
uvědomit veřejnou vyhláškou. Jinými slovy, pokud se bude jednat o nějaké stavbě, která
zasáhne nebo bude sousedit s pozemky více majitelů (do počtu 30 účastníků se počítají také
všechny dotčené úřady), pravděpodobně a zcela v souladu se zákonem nedostanete do ruky
dopis o zahájení řízení, tedy o tom, že se něco bude dít. Vše je řádně zveřejněno elektronicky
a vy si to můžete přečíst na internetových stránkách obce. Vaše chyba, že je nečtete.
Nedozvíte se tedy ani třeba skutečnost, že obec plánuje cestu přes Váš pozemek, o kterém si
myslí, že je její. Z tohoto důvodu se pak nebudete moci včas a účinně bránit a ve chvíli, kdy
Vám přijede na zahradu bagr, již může být pozdě.
Ing. H. Horáčková

Upozornění a prosba
Jistě jste si také při procházení naší obcí všimli, že některé pozemky a louky
připomínají docela slušnou „džungli“. Myslím tím hlavně vysokou a neposečenou
trávu. Proto bych rád apeloval na jejich majitele a zároveň je požádal, aby je pokud to
jenom trochu půjde, nechali posekat event. posekali sami (alespoň 1 – 2x ročně).
Snad by toto řešení bylo realizovatelné!?
Děkuji tímto všem dotčeným předem za vyřešení tohoto problému.
Z. Švehla
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Informace z obecního úřadu
Domanín si podmiňuje změnu územního plánu financováním cyklostezky ze strany
Třeboně
Článek z
Jindřichohradeckých
novin ze dne 23.7. 2012 s tímto nadpisem
vyvolal znepokojení v zastupitelstvu obce
Domanín. Město Třeboň požádalo obec
Domanín o možnost změny budoucího
využití území zdejšího
Autokempu
Třeboňský ráj. V zastupitelstvu obce
vznikl názor, že schválená změna umožní
dle požadavku města stavbu hotelů či
penzionů, a přinese tak celoroční zátěž
v již tak v létě frekventované části obce.
Proto je zapotřebí změnu podmínit
opatřením, které ochrání nejen chodce,
cyklisty, ale i věčně rozčilené řidiče
v tomto úseku.
Z článku vyplývá a většina občanů
města Třeboně pochopila, že obec
Domanín požaduje nesmyslné financování
stezky z Třeboně až do Domanína.
Skutečnost je ale taková, že Domanín
požaduje vybudování pouze chodníku
mezi vjezdem do areálu a kioskem
u bezpečnostního přelivu rybníka Svět
v délce 300 metrů, tj. v zájmovém území
města
Třeboně
podél
autokempu.
Pokračování
chodníku
(stezky)
do
Domanína bude v režii obce Domanín.
Třeboň při prvopočátečním jednání
požadavek pochopila
a tak přišla
s návrhem, který však Domanín zamítl.
Návrh dle Ing. Houdka by spočíval ve
vybudování chodníku od hlavní brány do
autokempu v délce 100 m a zbylých
200 m ke kiosku by měli chodci po přejití
nového přechodu využít stávajících
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cestiček
v parku Schwarzenberské
hrobky. Neosvětlené cesty uvnitř parku
jsou zde již dnes a chodci je využívají
minimálně a chodí převážně po silnici
nejkratší cestou. Proti tomuto návrhu jsem
při jednání s Ing. Houdkem
na
zastupitelstvu vystoupil a zásadně ho
odmítl jako nepraktický, stejně jako
později i naprostá většina mých kolegů
v zastupitelstvu. Neboť ochrana chodců,
cyklistů i řidičů se zcela mine účinku.
Z požadavku města je zcela zřejmé,
že prodej přinese městu Třeboň nemalé
finanční prostředky řádově v milionech.
Náklady
stavby
chodníku
v délce
300 m by neměly pro město Třeboň
přesáhnout půl milionu korun. V opačném
případě by Domanín částku doplatil.
V tomto duchu byl městu Třeboň zaslán
dopis a čeká se na vyjádření.
V případě, že město nebude náš
požadavek
akceptovat,
požadovaná
změna nebude naší obcí z důvodu dalšího
nárůstu frekvence schválena.
Návrh řešení a vyjádření v tisku
starosty města
Třeboně
ve věci
bezpečnosti
tohoto úseku je pro mě
nemilým překvapením a není reálným
řešením, ale spíše únikem z požadavku
Domanína, který vyplývá z logiky věci a
potřeby všech, kteří tento úsek každý den
užívají.
Zdeněk Neumann
místostarosta obce Domanín
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SVATOVÁCLAVSKÁ MŠE:
Svatováclavská mše bude v kapličce
Sv.
Václava
sloužena
v sobotu
29. 9. 2012 od 16.00 hodin.

BUDÍČEK:
V sobotu 29. 9. 2012 vás jako tradičně
přijdou vzbudit milou písničkou členové
Sboru dobrovolných hasičů Domanín
s kapelou Venkovanka.
POUŤOVÁ ZÁBAVA:
Zároveň v sobotu večer v Jihočeské
hospůdce
pořádají
členové
SDH
Pouťovou zábavu.
Všichni jste srdečně zváni!

Revitalizace zeleně - hlavní park podle projektové dokumentace Atelier Green, zahradní
architektura vypracované Evou Krejčírovou, DiS provedla firma Ing. Marek Valenta.
Zahradní realizace za cenu 117 625,- Kč. Na tuto akci obci poskytne Krajský úřad JčK České
Budějovice neinvestiční dotaci 84 600,- Kč z Programu Obnovy venkova.

K 31. 8. 2012 byla provedena „Oprava lesotechnických meliorací obce Domanín“ firmou
Jipama v lokalitě u Obecního rybníka, Panenských, Zadní a Jalovcový v celkové hodnotě díla
596 762,- Kč. Na tuto akci je přislíbena 100% dotace z Programu Rozvoje venkova.

Bylo dokončeno rozšíření veřejného osvětlení v severní části obce Domanín, které provedla
firma Pavel Bláha v délce 762 m.

Ve dnech 12. a 13. října 2012 proběhnou volby do zastupitelstev krajů a do Senátu
Parlamentu České republiky. Volební místnost bude otevřena v pátek 12. října od 14.00 do
22.00 hodin, v sobotu 13. října od 8.00 do 14.00 hodin.
Veškeré informace o volbách naleznete na úřední desce a na elektronické úřední desce
Obecního úřadu Domanín.

I. Hantová
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Víte, že…
Na meteorologické stanici Domanín – vrt byla dne 20.8.2012 v 13 hod 10 min našeho
letního času naměřena ve dvou metrech nad zemí (standardní výška pro měření teplot)
rekordní teplota 40,68°C.
V období od 12.50 do 14.20 se teplota pohybovala okolo 40 °C.
Stanice Domanín – Vrt je meteorologická stanice s nadstandardním vybavením. Je
vybavená certifikovanými čidly.
Jsou zde měřeny následující hodnoty:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Teplota a vlhkost ve 2 m a 0,3 m
Dopadající a odražení radiace ve viditelném a tepelném spektru
Srážky
Rychlost a směr větru
Půdní vlhkost
8 teplot v půdním profilu

V. Jirka
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Domanínské zajímavosti

Pěkné truhlíky na našem obecním úřadě se
zřejmě někomu tak zalíbili, že si je jednoho
letního večera odnesl domů…

Máme v naší vesničce také radostné události –
jako třeba stavění brány…
„Mnoho štěstí novomanželům“

Naše kaplička zrovna dostává nový „kabát“.

Parčík na návsi pěkně prokoukl, tráva se
zazelenala a památník je konečně vidět.
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Kultura a sport
Pytlácký turnaj
V sobotu 7. července 2012 se uskutečnil 2.ročník
Pytláckého turnaje v chytání ryb na pytlácký způsob.
Turnaj se opět konal na revíru Horní Cíglerovský, který
nám pro tento účel zapůjčil pan Šedivý. Z šestnácti
účastníků se nejlépe umístnil Pavel Košina ml. s 6,68 kg,
který dostal putovní pohár. Druhé místo obsadil Nolan
Simon Jarzabek s 2,46 kg a na třetím místě skonči Jan
Schindler, který chytil 1,5 kg ryb.
Jako v roce minulém nám s organizací a následně
s vyhodnocováním výsledků pomohli manželé Kloučkovi,
pan Šimánek, pan Velek a o občerstvení se postaral pan
Šírek, kterým tímto děkujeme. Protože nám počasí přálo,
žízní a hladem nikdo netrpěl. Myslím, že se druhý ročník
opět povedl a všichni pytláci si odnesli spoustu hezkých
zážitků a rádi se zúčastní i následujícího třetího ročníku.
Všem pytlákům děkujeme za účast.
O. Blažek

Co se chystá
Putování za Černou paní
V sobotu 6. října 2012 se bude konat tradiční Putování za Černou paní. Malí, velcí,
děti i dospěláci všichni, co se rádi bojíte, jste srdečně zváni!
Na setkání s vámi se těší
Černá paní a její strašidla

29.10 2003 přiděleno ev.č. MK ČR E 14831
vychází 6x ročně
Redakční rada: Z. Neumann, O. Blažek, Ing. S. Janeček, Ing. V. Jirka CSc., Ing. L. Hůdová, Mgr. P. Hejlová,
Z. Švehla, P. Košina
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