
ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO 
DNE 10.4. 2015 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ  
 
     Zahájeno:  18,00 hod                                                                            Ukončeno:   21,00 
hod 
 
Přítomni zastupitelé:   Jiří Szymsza,  Dušan  Škandera, Rostislav Šmehlík, Jaroslav Bezděk, 
Jiří Hrstka,  Miroslav Hrstka, Vlasta Kučerová, Petr Kraus, Jana Sedláková, Petr Lokaj  
 
Omluveni zastupitelé:  Jaroslav Voráč 
Návrhová komise:  D. Škandera,  P. Lokaj 
Zapisovatel:  V. Kučerová 
Ověřovatelé zápisu:  J. Hrstka, M. Hrstka 
 
Program:     
 1.   Zahájení 
 2.   Řešení kanalizačních přípojek na soukromých pozemcích 
 3.   Vyjádření obce k možnému prodloužení provozu kamenolom Baldovec 
 4.   Smlouva o dílo na veřejné části kanalizačních přípojek 
 5.   Diskuze 
 6.   Závěr 
 
Bod 1 
Po úvodu seznámil starosta s vyvěšeným programem, který však ještě navrhl doplnit. Jako 
bod 4 – Smlouva o dílo na veřejné části kanalizačních přípojek, s tím, že ostatní body by se 
posunuly. Žádné jiné návrhy nebyly a zastupitelstvo doplněný program schválilo. 
Hlasování: Pro – 10, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Dále starosta určil zapisovatele a navrhl návrhovou komisi a ověřovatele zápisu. 
Zastupitelstvo vše schválilo. 
Hlasování: Pro – 10, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 2 
Starosta objasnil situaci kolem soukromých přípojek občanů na kanalizaci. Jak uvedl, 
nedávno informoval na sokolovně o možném provedení všech prací, tedy výkopu i položení 
trub, a teprve pak vybírání příspěvku od občanů. Poté se však na starostu obraceli někteří lidé, 
že nechtějí takto postupovat, protože nechtějí na své pozemky cizí kopáče, nebo nechtějí 
techniku, nebo si chtějí dělat přípojku, až budou mít čas a sami, apod. připomínky. Z tohoto 
důvodu tedy zastupitelstvo řešilo jinou pomoc občanům, a po krátké diskuzi schválilo uhradit 
veškerý připojovací materiál podle připravených projektů. Občané si své výkopy zajistí sami. 
Hlasování: Pro – 10, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
 Bod 3 
Starosta seznámil se zaslaným materiálem z Krajského úřadu o zahájeném zjišťovacím řízení 
o záměru Dobývání stavebního kameniva v dobývacím prostoru Rozstání. Uvedl, že veškeré 
podklady jsou zveřejněny na desce obecního úřadu i na desce Olomouckého kraje a mohou se 
k němu vyjádřit všichni, kdo chtějí. Záměrem je další těžba kamene v současném dobývacím 
prostoru v majetku f.PEDOP do hloubky 15 m, což by znamenalo těžbu na dalších cca 16 let.  
Dále starosta hovořil o anketě, kterou zorganizoval v obchodě v Baldovci, aby mělo 
zastupitelstvo vodítko při hlasování, protože se musí obec do 20 dnů od vyvěšení na úřední 



desce vyjádřit k tomuto záměru. Starosta měl poznatky, že nakonec baldovští občané jsou pro 
pokračování těžby, a proto, když tolik let „bojovali“ proti lomu, tak jej informace o schválení 
další těžby překvapila a tato anketa měla ukázat pravdu. Poté otevřel starosta diskusi a předal 
slovo přítomnému panu Pernicovi, majiteli kamenolomu. Ten občany seznámil s uvedeným 
záměrem, popsal celkovou situaci a též uvedl, že by, v případě, že se těžba podaří prodloužit, 
dával obci ročně cca 200 000 Kč, jako náhradu za dobývání na našem katastru. Po případném 
vytěžení by vznikla krásná a velká vodní plocha, která by se dala využít na koupání. Jeho 
slova doplnil přítomný ing. Zvonek, který zpracoval podklady pro zjišťovací řízení a upřesnil 
slova p.Pernici. Následně se otevřela dlouhá nekontrolovatelná diskuse nadávek a vyčítání na 
další chod lomu, že si jej občané nepřejí, protože ničí životní prostředí prachem a hlukem, a 
ničí jejich domy. Popisovali situace, které se jim nelíbí a problémy, které vznikají. Starosta 
přečetl i nesouhlasné stanovisko Občanského sdružení Baldovec. Na výzvu od občanů 
informoval starosta o výsledku ankety, kdy se z možného počtu občanů s trvalým pobytem 
v Baldovci mohlo zúčastnit hlasování 82 občanů, a své hlasy odevzdalo 68. K tomu se ankety 
zúčastnilo i 11 chalupářů. Celkem tedy bylo odevzdáno 79 hlasů, kdy pro těžbu bylo 8 hlasů a 
proti ní 71 hlasů. Starosta upřesnil, že obec nerozhoduje o možném prodloužení nebo uzavření 
kamenolomu, ale může jen poslat svoje vyjádření, proto znovu zopakoval, že anketa má být 
pro zastupitele odpovědí na přání občanů při hlasování o zaslaném vyjádření. Pak se 
zastupitelstvo snažilo najít variantu znění na toto vyjádření.  První návrh na usnesení,  že - 
Zastupitelstvo obce považuje za nutné záměr při zahájeném zjišťovacím řízení Dobývání 
stavebního kameniva v dobývacím prostoru Rozstání posuzovat dle zákona 100/2001 Sb, 
z důvodu možného narušování životního prostředí - zastupitelstvo neschválilo. 
Hlasování: Pro – 4, Proti – 4, Zdržel se – 2 
 
Po tomto hlasování odešla většina přítomných občanů a zasedání opustili. 
 
Druhý návrh na usnesení, že – Zastupitelstvo obce nepovažuje za nutné záměr posuzovat dle 
zákona 100/2001 Sb. -  také nebylo schváleno. 
Hlasování: Pro – 2, Proti – 5, Zdržel se – 3 
 
Teprve třetí návrh na usnesení byl zastupitelstvem schválen ve znění, že – Zastupitelstvo 
schvaluje, u zahájeného zjišťovacího řízení Dobývání stavebního kameniva v dobývacím 
prostoru Rozstání, že postačí ošetřit otázky životního prostředí v následných správních 
řízeních. 
Hlasování: Pro – 10, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 4 
U doplněného bodu programu starosta seznámil s výsledkem výběrové řízení na dodavatele 
veřejných částí přípojek kanalizace. Jako nejlevnější nabídku podala f. STRABAG, kterou tak 
i vyhodnotila komise pro posouzení nabídek. Aby se mohly veřejné části přípojek začít 
budovat, bylo třeba schválit návrh Smlouvy o dílo s f. STRABAG. Smlouvu o dílo č. 
841/NCRA/021/2015 – Obec Rozstání – kanalizační přípojky / Veřejné části přípojek – 
stavební práce, mezi obcí Rozstání a STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5, 
zastupitelstvo schválilo a pověřilo starostu obce k podpisu této smlouvy. 
Hlasování: Pro – 10, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 5 
- Diskusi zahájil sám starosta dopisem od Občanského sdružení Baldovec o možném 
zachování obchodu potravin v Baldovci. Starosta upřesnil, že se tím zastupitelstvo zaobírá a 
bude řešit varianty. 



- Dále informoval starosta o zájmu pan B. o odkupu obecní lesní cesty směrem na Vysočany, 
kde by chtěl pan B. využít dotace na opravy komunikací, ale nejde to, pokud není cesta jeho. 
Zastupitelstvo dle diskuse nemá zájem cesty prodávat. 
- pan J. - upozornil na sousedské spory, které zbytečně vznikají. Starosta jej odkázal na policii 
ČR nebo na soud. 
 
Bod 6 
Návrh na usnesení přečetl zastupitel p. Lokaj a starosta zasedání ukončil. 
 
 


