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Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích 
 
Datum jednání:   22. 7. 2019 
Místo jednání:   Zasedací místnost Obecního úřadu v Oldřichově v H. 
Začátek jednání:   16.00    Konec jednání:   17. 15       
Počet přítomných členů ZO: 5    Omluveni:      2 
Neomluveni:    0    Hosté:       1  
 
Starosta obce provedl uvítání a zahájení jednání ZO. Dále stanovil zapisovatele Václava 
Knespla a ověřovatele zápisu Mgr. Jiřinu Vávrovou a Mgr. Radima Šarapatku 
Dále starosta obce konstatoval, že na základě presenční listiny ZO je přítomna nadpoloviční 
většina členů ZO a tudíž je zasedání úsnášeníschopné. 
  
Program jednání: 

1)  Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 3. 10. 2018 (STYLSTAV)    
   

 
Bod 1 – : 
Předkladatel starosta obce J. Tichý  
Důvodová zpráva – Zástupce dodavatele firmy STYLSTAV pan Dušák informoval, že při 
přípravě dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce Oprava mostu přes Malou Jeřici 
došlo k chybnému uvedení nových termínů harmonogramu oproti zápisům ze stavebního 
deníku. Z uvedeného důvodu předložil ZO návrh změny dodatku č. 1, který upravuje nový 
termín předání stavby do užívání na 20. 7. 2019 a současně návrh dodatku č. 2, který upravuje 
nový termín předání stavby do užívání na 1. 8. 2019. Uzavření návrhu dodatku č. 2 je 
vyvoláno skutečností, že v průběhu stavby došlo ve dvou případech k přerušení stavby 
z důvodu zvýšených stavů hladiny toku Malé Jeřice (vše zaznamenáno ve stavebním deníku) 
a z důvodu technické změny projektu stavby, a to železobetonových říms na křídlech mostu 
za římsy z lomového vyspárovaného kamene. Tento návrh změny technického řešení je 
odsouhlasen jak autorským dozorem, tak technickým dozorem stavby. Navržená změna je bez 
finanční kompenzace, ale pracnější.  
Rozprava –  
M. Dušák – Doplnil důvodovou zprávu o komentář k důvodům prodlení se stavbou. Detailně 
popsal všechny body v tabulkách navržených dodatků ke změně smlouvy.   
D. Raška – zpochybnil kvalitu projektu v tom smyslu, že zvýšené obruby před a za mostními 
římsami budou při první zimní údržbě vyvráceny. Dále vyjádřil nepochopení, jak mohlo dojít 
v našich geologických podmínkách ke špatnému, lépe řečeno k nižšímu zatřídění těžitelnosti 
hornin. Poukázal na špatnou kvalitu asfaltového povrchu a přednesl požadavek na umístnění 
dopravní značky „slepá ulice“.  
J. Sáblik – vznesl námitku, že křídla na výtoku jsou špatně navržena, protože navádějí 
protékající vodu na pozemek manželů Němcových. Proč nejsou zhotovena podle starého 
mostu, který tam sloužil několik desítek let. 
D. Rašková – se vyjádřila, že návrh na prodloužení vtokových říms v podobě kamenné 
rovnaniny vítá, ale s podmínkou, aby nedocházelo k rozšíření toku a tím i k zásahu do jejich 
pozemku. Dále navrhla, aby celá oblast Betlému byla osazena dopravní značkou „obytná 
zóna“. 
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J. Tichý – doplnil, že ještě před jednáním ZO společně s TDS panem Roučkou kontrolovali, 
zda jsou důvody nezaviněného pozdržení stavby v souladu se zápisy v deníku stavby. Ještě 
upozornil na skutečnost, že ač se to nezdá, tak nová křídla na výtoku jsou orientována stejně 
jako na starém mostě. 
P. Dušák řekl, že se ptal projektanta, proč byl projekt takto naprojektován a projektant mu 
řekl, že zahrada p. Němce byla počítaná jako výtokový poldr, což ale při té nezpevněné louce, 
která tam je, by posloužilo jako výtokový poldr jen jednou. Dále p. Dušák popisoval, jak 
velké kameny jsou zapuštěny dolů, takže podle jeho názoru není třeba se obávat, že by takové 
kameny vzala velká voda. 
P. Dušák dále řešil neukázněnost některých řidičů, kteří jezdili přes mostové provizorium.  
P. Raška navrhoval, aby byly osazeny značky slepá ulice a retardér na zpomalení. Proběhla 
diskuse, zda od viaduktu jsou všechny silnice slepé nebo ne. 
K tomuto bodu proběhla všeobecná diskuse mezi zastupiteli obce i přítomnou veřejností. 
USNESENÍ č. 77/7/2019  
ZO projednalo a schvaluje revokaci usnesení č. 49/4/2019 s novým zněním: 
ZO projednalo a schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 3.10.2018 se 
zhotovitelem akce „Oprava mostu přes Malou Jeřici“ fa STYLSTAV Liberec s.r.o., Dlouhá 
55, 463 12 Liberec ve věci stanovení nového termínu dokončení stavby na 20.7.2019. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
USNESENÍ č. 78/7/2019  
ZO projednalo a schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 3.10.2018 se 
zhotovitelem akce „Oprava mostu přes Malou Jeřici“ fa STYLSTAV Liberec s.r.o., Dlouhá 
55, 463 12 Liberec ve věci stanovení nového termínu dokončení stavby na 1.8.2019. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 

 
 

 
 
 
Zapsal:     Václav Knespl  …………………………… 
 
 
Správnost zápisu ověřili:   Mgr. Jiřina Vávrová  …..……………………….. 
 
 

Mgr. Radim Šarapatka …..……………………….. 
 
 
 
 
 
 

………………… 
Jaromír Tichý 
starosta obce 


