
Zápis veřejné schůze, Trocnov   26.1.2015 
 

1 
 

Trocnov 
Zápis z veřejné schůze  
26.1.2015 

Obsah 
Organizačně ........................................................................................................................................ 1 

Představení osadního výboru .............................................................................................................. 1 

Internetové stránky ............................................................................................................................ 1 

Osadní výbor projednal ....................................................................................................................... 2 

Projednané závady .......................................................................................................................... 2 

Odsouhlasené investiční akce.......................................................................................................... 2 

Investiční akce v jednání ................................................................................................................. 3 

Budoucí investiční akce ................................................................................................................... 3 

Výsledky osadní ankety ....................................................................................................................... 3 

Operačního programu Životní prostředí .............................................................................................. 4 

Vlajka osady ........................................................................................................................................ 4 

Dětské hřiště....................................................................................................................................... 4 

 

 

Organizačně 

Představení osadního výboru 

Osadní výbor (dále OV) tvoří Lubomír Petr (předseda),  Mgr. Alena Kazimourová, Josef Razím, Marek 

Ehrlich, Pavel Lilák. Veřejné schůzi je přítomen radní Borovan Mgr. Václav Doležal. 

Internetové stránky 
Internetové stránky budou oživeny jako další komunikační nástroj.  Obyvatelé Trocnova zde najdou 

důležité informace, obsah jednotlivých hlášení místního rozhlasu a další aktuality z osady. Adresa je 

www.trocnov.cz a kontaktní e-mail pro veřejnost je info@trocnov.cz. Obsah stránek zajišťuje Josef 

Razím. 

http://www.trocnov.cz/
mailto:info@trocnov.cz
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Osadní výbor projednal 
Přítomní byli seznámeni s požadavky OV. 

Projednané závady 
- odstranění černé skládky u kravína (provedeno) 

- odstranění plechů na budově seníku (provedeno) 

- obnovení cesty přehrazené chovatelkou koní parcelní číslo 2494/2 

 
 

- obnovení zákazu vjezdu k památníku J. Žižky (provedeno) 

- cesta k Ječmínkům vedoucí na obecním pozemku (podán požadavek na přezkoumání možností 

odvodnění Povodím Vltavy) 

- opravy účelových komunikací řeší obyvatelé svépomocí se zajištěním materiálu od technických 

služeb Borovan (pro účelové komunikace, a to ani pro veřejně přístupné, nestanoví zákon č. 

13/1997 Sb. jejich vlastníkům ani majitelům přilehlých nemovitostí žádné povinnosti týkající se 

prohlídek a údržby, a to ani povinnost zimního zajišťování schůdnosti a sjízdnosti nebo povinnost 

označovat úseky, kde schůdnost nebo sjízdnost není zajišťována.) 

 

Odsouhlasené investiční akce 
- čištění stok, opravy 

- opravy veřejné místnosti (rekonstrukce stropu včetně izolace a zateplení) 

- zabezpečení kapličky mříží (mříž bude možné uzavřít i při zavřených dveřích) 

- rozšíření osvětlení na návsi nad kontejnery a v ulici ke Kačírkům (BEZPROUDÍ: 28.1., 8-11 hod) 

- na výjezdu na hlavní silnici za Liláků umístit zrcadlo 

- obnova můstku u trafostanice, můstek poškozen v důsledku přetížení vozidlem pracovníků E.Onu 
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Investiční akce v jednání 
- vybudování dětského hřiště (viz. vlastní bod) 

- přechod pro chodce na průsečné křižovatce silnice II/155 s místní komunikací. Není možné 

vybudovat ostrůvek, kvůli nedostačující šířce vozovky a přilehlých pozemků. Navrhované řešení je 

přechod pro chodce s vybudovanými zárodky chodníků po obou stranách, osvětlením „ZEBRA“ a 

s optickým upozorňovacím zařízením (blikající světlo - světla). Řešení musí projít připomínkovým 

řízením Policie ČR a Správy a údržby silnic, poté schvalovacím řízením Borovan. 

- v souvislosti s výše uvedenou akcí dobudování chodníků podél Liláků (majitelé přilehlého 

pozemku se záměrem předběžně souhlasili) 

Budoucí investiční akce 
- vybudování ostrůvku v úrovni hasičárny pro zpomalení dopravy před přechodem pro chodce 

Výsledky osadní ankety 
Ankety se účastnilo 34% respondentů. 

1. kanalizace + čistička odpadních vod, povolení k vypouštění odpadních vod 

2. vybudování přechodu pro chodce a zpomalení rychle jedoucích aut 

3. vybudování dětského hřiště 

4. údržba stok 

5. veřejné osvětlení na návsi 

 

6 Instalace zrcadla v nepřehledné křižovatce. 

7 Dlouhodobý nezájem o podporu výstavby ze strany Města Borovany – nepatrný příliv mladých 

obyvatel a snižování počtu obyvatel 

8 záplavy – z polí nad Trocnova stéká voda o zaplavuje přilehlé pozemky. Nájemce pozemku, který 

zde pěstuje kukuřici, nedodržuje požadované osevní postupy . Jako prevenci navrhuje OV osázení 

okrajovým pásem zachytávajícím vodu, stejně jak činí nájemce pozemku podél silnice II/155 v obci 

(zemědělské družstvo Borovany. 

9 Chodníky – znečištění exkrementy, zejména koňskými, s chovatelem domluveno odklízení. 

10 Vyřešení odvodu stojící vody v ulici na Hájek vybudováním vpusti do dešťové kanalizace. 

11 chátrající kravín – občané se shodují na tom, že přijatelné využití by bylo jako bažantnice 

projednávané dříve s Vackem.  

12 vysoká daň z nemovitosti v osadách – zjistit postup výpočtu daně a důvody vysokého místního 

koeficientu. V porovnání s ostatními obcemi i krajským městem je poplatek nezvykle vysoký . 

Vysvětlit občanům přesně z jakých důvodů k tomuto nárůstu došlo. 
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13 kontejner na listí a větve – požadavek i dalších osad, realizace souvisí s důsledným dodržováním 

pravidel uskladňování přírodního materiálu – zpracovatel v případě zjištění závadného obsahu 

kontejner nevyváží 

14 dopravní spojení s Trhovými Sviny /úřad, lékař/ 

Operační program Životní prostředí 
V průběhu prvního čtvrtletí roku 2015 bude Ministerstvo životního prostředí vyhlašovat první dlouho 

očekávané dotační výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP 2014-2020).  

V rámci těchto prvních výzev bude možné čerpat dotace na následující typy projektů:  

• výstavba kanalizace 

• výstavba a modernizace úpraven vody a ČOV  

• opatření pro zajištění protipovodňové ochrany intravilánu 

• preventivní protipovodňová opatření 

• výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravy odpadů  

• výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů  

• výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů  

• inventarizace a odstraňování ekologických zátěží  

• revitalizace sídelní zeleně  

• a další 

Obec Trocnov by chtěla v rámci tohoto programu řešit výstavbu kanalizace a ČOV. 

Vlajka osady 
Byl dán podnět pro podání návrhu vzhledu vlajky osady Trocnov. 

Dětské hřiště 
Záměrem OV jsou terénní úpravy a instalace multifunkční herní sestavy pro děti. Vybrán byl obecní 

pozemek k.č. 358/18. Přístupovou cesta na pozemcích pana Liláka (k.č.400/5) a pana Majera 

(k.č.358/9), kteří předběžně s užíváním cesty souhlasili. Pozemek byl vybrán s ohledem na dostupnost 

z centra osady a stav podloží. 

Při realizaci je nutné vzít v potaz připomínky paní Novákové, která se obává jisté ztráty soukromí  a 

špatného vlivu na jejich chovaného psa. Hřiště by tady bylo ze strany k jejímu pozemku opatřeno 

plotem se stínící tkaninou. 
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Financování má být zajištěno z části grantem Rozvoj venkova a krajiny v hodnotě 180 000,- a 70 000,- 

z města Borovany. 

Doplňky a plot budou zbudovány svépomocí. 

 

 

 

 

 

 

  


