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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích 
 
Datum jednání:   1. 3. 2021 
Místo jednání:   Sál restaurace BESEDA v Oldřichově v H. 
Začátek jednání:   18.00    Konec jednání:  20.07       
Počet přítomných členů ZO: 5    Omluveni:      2 
Neomluveni:    0    Hosté:       0  
 
Starosta obce provedl uvítání a zahájení jednání ZO. Dále jmenoval ověřovatele zápisu Petra 
Martínka a Mgr. Jiřinu Vávrovou. 
Starosta obce konstatoval, že na základě presenční listiny ZO je přítomna nadpoloviční 
většina členů ZO a tudíž je zasedání usnášení schopné. 
  
Program jednání: 

1) Zpráva KV + FV      
2) Žádost o finanční příspěvek 
3) Souhlas s převodem pozemkových parcel č. 16/22 a 16/24 v k.ú. Oldřichov v Hájích 
4) Výzva k neprovádění zimní údržby 
5) Souhlas se změnou ÚP 
6) Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu 
7) Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 o odpadovém hospodářství obce 
8) Odvodnění nového žlabu u žel. Viaduktu ve směru Máslák/Na Pilách 
9) Různé 
10) Závěr 

 
Doplnění bodů jednání: 
Nebylo navrženo doplnění ani změna programu. 
Hlasování o 
programu jednání Pro:  5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
Bod 1 – Zprávy KV + FV: 
Předkládají předsedové výborů  
Důvodová zpráva – V uplynulém období neproběhlo jednání KV ani FV. 
Rozprava – Mgr. R. Šarapatka – doplnil informaci, že KV měl doplňující jednání ohledně 
poslední zprávy, ale nemá ještě zpracovaný zápis. 
 
Bod 2 –  Žádost o finanční příspěvek: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Obec Oldřichov v Hájích již dlouhodobě každoročně přispívá na činnost 
obecně prospěšné společnosti, která se zabývá péčí o nevyléčitelné spoluobčany. 
Rozprava – Nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka. 
USNESENÍ č. 10/2/2021  
ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek v podobě daru ve výši 5,-Kč/obyvatele ve 
prospěch Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., Pod Perštýnem 321/1, Liberec.  

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Bod 3 –  Souhlas s převodem pozemkových parcel č. 16/22 a 16/24 v k.ú. Oldřichov v 
Hájích: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Obec Oldřichov v Hájích již v roce 2016 a v roce 2017 podala žádost o 
převod částí pozemků ve vlastnictví Správy železnic, s.o., z důvodu uvedení do souladu se 
skutečností (případ existence přístupové komunikace k čp. 342) a z důvodu plánované 
výstavby přístupového chodníku k zastávce ČD. 
Rozprava – Nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka. 
USNESENÍ č. 11/2/2021  
ZO projednalo a schvaluje převod pozemkových parcel č. 16/22 a 16/24 v k.ú. Oldřichov v 
Hájích, které byly odděleny od pozemkové parcely č. 16/1 v k.ú. Oldřichov v Hájích 
Geometrickými plány č. 813-289/2016 a 822-115/2017 z vlastnictví Správy železnic, státní 
organizace do vlastnictví Obce Oldřichov v Hájích. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 4 – Výzva k neprovádění zimní údržby: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích svým rozhodnutím č. 77/5/2017 
již jednou vyřadilo uvedenou komunikaci z Plánu zimní údržby, avšak z důvodu neprovádění 
zimní údržby majitelem pozemku a na základě stížností vlastníků nemovitostí, které ji mají 
jako jedinou dopravní spojnici, rozhodnutím č. 85/9/2019 opětovně uvedenou komunikaci do 
PZÚ navrátilo. Na základě rozhodnutí MML 208637/16-ODA/Ap. bylo manželům 
Eichlerovým uloženo předběžné opatření, které spočívá v povinnosti „zdržovat se provádění 
jakýchkoli činností na stávající dopravní cestě vedoucí po pozemku p.č. 409/3 v k.ú. 
Oldřichov v Hájích, které by vyloučily nebo ztížily její obecné užívání ve smyslu ustanovení 
§19 zákona o pozemních komunikacích a aby zde neprováděli žádná opatření k zamezení 
přístupu a příjezdu ke všem nemovitostem, pro které tato cesta slouží jako dopravní spojnice 
se silnicí III/2904, zejména k obytným budovám čp. 188 a 211 v k.ú. a obci Oldřichov v 
Hájích, a aby zde byl zachován průjezdní profil jednoho jízdního pruhu o šíři minimálně tři 
metry“. Toto rozhodnutí bylo po napadení manželi Eichlerovými Krajským úřadem 
Libereckého kraje v listopadu potvrzeno a je tudíž právoplatné. 
S ohledem na skutečnost, že Obec OvH je též vlastníkem nemovitosti, která bezprostředně 
navazuje na komunikaci vedoucí přes pozemek p.č. 409/3, a to pozemkové parcely č. 426/7, 
je tedy z rozhodnutí též oprávněna obecného užívání jako jediné dopravní cesty. 
V souladu s právním názorem právníka obce Mgr. Votruby je tedy tato výzva neopodstatněná. 
Rozprava – Mgr. J. Vávrová – doplnila o informaci, že k tomuto sporu existuje i soudní 
rozhodnutí o zamítnutí zákazu provádění zimní údržby, kterou J. Tichý potvrdil. Dále vznesla 
dotaz na informaci právníka obce Mgr. Votruby, že obec v tomto případě nemá právní 
zastoupení, ale Mgr. Votruba poskytuje pouze konzultace. J. Tichý odpověděl, že Mgr. 
Votruba nemůže v této kauze již právně zastupovat obec, a to z důvodu, že předchozí správní 
řízení vedl. V případě potřeby právního zastupování Obce OvH v této věci je k dispozici jeho 
kolega Mgr. Zrnovský, který již jednou Obec OvH zastupoval. J. Vávrová na závěr 
doporučila požádat příslušný správní orgán, který vede řízení, o vydání stanoviska v této věci. 
J. Tichý souhlasí, ale ne s žádostí o vydání stanoviska, ale oznámení jako úřadu, který vydal 
předběžné opatření, že předložená žádost je zjevně v rozporu s tímto vydaným rozhodnutím. 
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USNESENÍ č.   
ZO projednalo a schvaluje vyřazení komunikace na pozemkové parcele č. 409/3 v k.ú. 
Oldřichov v Hájích z Plánu zimní údržby obce Oldřichov v Hájích a souhlasí s proplacením 
způsobené škody na travním porostu ve výši 16 000,-Kč ve prospěch vlastníků pozemku p.č. 
409/3 v k.ú. Oldřichov v Hájích, tj. manželů Eichlerových, bytem Oldřichov v Hájích XXX. 

Pro: 1 Proti: 4 Zdržel se: 0 
Usnesení nebylo přijato. 
 
Bod 5 – Souhlas se změnou ÚP: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích v minulosti z důvodu zabránění 
zhuštěné zástavby na velkých lokalitách v obci přijalo stavební uzávěry s platností do 
zpracování a schválení tzv. podrobnějších územně plánovacích podkladů. Současně na tyto 
lokality nechalo zpracovat uvedené zastavovací studie, které mimo jiné řešily i hustotu 
zástavby. V tomto případě se jednalo o zástavbu 7 RD.  Studie byly odsouhlaseny Správou 
CHKO JH a Obcí OvH. Při pořizování nového územního plánu obce se tyto studie přetvořily 
do číselných kódů, které jsou u každé lokality uvedeny. Záměr budoucí výstavby dvou RD na 
uvedené parcele je tedy v rozporu s předchozími ustanoveními. 
Rozprava – p. Svatuška – Dovysvětlil zmíněnou historii, kde předmětný pozemek nebyl dále 
dělen, protože neexistoval další přístup. V dnešní době již existuje stavební povolení na 
zpřístupnění tohoto pozemku a lze jej tedy dělit. 
M Hodač. – vznesl obavu z dalších žádostí majitelů sousedních pozemků, které by pak nebylo 
možné zamítat. 
Mgr. R. Šarapatka – doporučil aktualizovat původní studii zástavby v rámci nadcházející 
změny ÚPO. 
J. Tichý – toto doporučení bere za přijatelné řešení, protože se domnívá, že za jeho osobu by 
vyjádřený souhlas byl v rozporu s předchozím schvalovacím procesem. Řádné projednání 
v rámci plánované změny ÚPO považuje za přijatelné řešení a dodal, že OÚ již registruje 
žádost o změnu ÚP v této lokalitě podanou panem Svatuškou. 
p. Svatuška – ještě doplnil, že záměr zástavby dvou RD na tomto pozemku v žádném případě 
nepřekročí výměru povolenou k zástavbě v této lokalitě. 
USNESENÍ č. 12/2/2021  
ZO projednalo a předběžně schvaluje výstavbu dvou RD na pozemkové parcele č. 148/10 
v k.ú. Oldřichov v Hájích, které bude podmíněno projednáním a schválením v rámci 1. 
změny ÚPO.  

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 1 
 
Bod 6 – Obecně závazná vyhláška 1/2021 o místním poplatku z pobytu: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – ZO na svém podzimním jednání schválilo vyhlášku o poplatku z pobytu. 
Od 1.1.2021 jsou v platnosti nová zákonná ustanovení týkající se těchto poplatků, tak nám 
Odbor dozoru MVČR připravil upravené znění, které je v souladu s těmito změnami. 
Současně je také možné se tohoto poplatku vzdát, protože naše obec nepatří k výrazným 
turistickým centrům, kde příjem z těchto poplatků je nezanedbatelnou částkou. Je tedy na 
rozhodnutí ZO, zda schválit nové znění vyhlášky, či tuto vyhlášku zrušit. 
Rozprava – J. Svatušková – vznesla dotaz, zda poplatky platí i Ekocentrum OvH. J. Tichý 
odpověděl, že již v minulosti Ekocentrum požádalo o zproštění tohoto poplatku, protože 
v jejich případě se jedná převážně o pobyty školní mládeže za účelem ekovýchovy. To je i 
případ ubytovny DDM Větrník. *J. Vávrová se ptala na zátěž spojenou s výběrem poplatků.  
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USNESENÍ č. 13/2/2021  
ZO projednalo a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se zrušuje obecně 
závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku z pobytu. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 7 – Obecně závazná vyhláška 2/2021 o odpadovém hospodářství obce: 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Na návrh předkladatele J. Tichého byl tento bod stažen z programu, 
protože do dnešního dne nebylo doručeno připomínkování z odboru dozoru MVČR. 
Rozprava – Nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka. 
 
Bod 8 – Odvodnění nového žlabu u žel. Viaduktu ve směru Máslák/Na Pilách: 
Předkladatel Mgr. R. Šarapatka 
Důvodová zpráva – Je nutné vyřešit nedokončené odvodnění odtokového žlabu přes silnici 
na Pily a na Máslák za železničním viaduktem. V minulém týdnu se opakovala situace ze 
zimy 2019, kvůli které se žlab měnil. 
Propustek na silnici vedoucí za železničním mostkem dále na Pily a na Máslák je od začátku 
listopadu 2019 vyměněn za kapacitnější. Na krajské silnici je hotovo. Propustek byl napojen 
na již dříve nefunkční odtok a voda se za ním jen vsakovala. Při větším průtoku pramene 
z Másláku již tato „jímka“ vody nepobírá a voda teče opět po silnici až ke kotelně. V mrazu 
jako minulý týden voda namrzá a způsobuje komplikace na komunikaci. 
Navrhoval jsem tento bod již na jednání 25.11.2019. Jeden se zdržel, 5 bylo proti a já jediný 
pro svůj vlastní návrh. Takže se v této věci dosud nic neudělalo. 
Není možné vyčkávat, jestli někdy v budoucnu bude Správa železnic opravovat železniční 
most, přičemž by se dala dešťová kanalizace vyřešit. Oprava mostku v plánech Správy 
železnic NENÍ. 
Liberecký kraj to za nás také nevyřeší. 
Navíc problém začíná již na místní komunikaci cca 50 m od viaduktu. Zde je také nutné vody 
z Másláku převést pod místní komunikací do drážního příkopu, který ústí do silniční vpusti. 
Nezbytné je zahájit projektovou přípravu pro propustek na místní komunikaci a vybudování 
dešťové kanalizace, která vodu převede drážním pozemkem až do Jeřice. 
Obec je vlastníkem největší plochy, z níž voda do tohoto místa teče. Obec je zároveň ta, která 
má největší zájem na tom, aby se tato situace vyřešila. 
Liberecký kraj převedl vodu přes krajskou silnici do původního odvodnění, které ovšem 
nedostačovalo ani při vyčištěném původním žlabu. 
SŽ jako vlastník pozemku má zcela jistě zájem na tom, aby byla voda odvedena do Jeřice, co 
nejdál od náspu, který může být podmáčením ohrožen. 
Obec by měla být nositelem projektu a zároveň získat finanční podporu od SŽ i Libereckého 
kraje. 
Pak zde mají malý nesmyslný pozemek LESY ČR a k pozemkům Správy železnic přiléhají 
pozemky Knesplových, kteří část drážního pozemku, kde dříve byl otevřený příkop, využívají 
jako cestu a odstavnou plochu.  
Prostě se k dané situaci musíme postavit čelem, nikdo jiný ji za nás nevyřeší. 
Rozprava – J. Tichý – se k tomuto bodu vyjádřil, že s navrženým řešením nesouhlasil už 
v minulosti a nesouhlasí i nyní. Nadále zastává názor, že se jedná o problém většího rozsahu, 
než je stékající voda z obecní louky. Sdělil, že nejlevnějším řešením pro obec je zhotovit 
drenáž pod obecní cestou a vodu převést do příkopu u tělesa dráhy. Výsledek bude ten, že 
voda poteče do stejného nic neřešícího kanálu, problém zůstane, ale s tím rozdílem, že 
příčinou nebude voda z obecní louky, nýbrž z tělesa ČD, a to není řešení.  
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Dále informoval, že před týdnem v pondělí měl k tomuto problému schůzku s ředitelem KSS 
LK, který uznal problematiku širšího rázu, a přislíbil osobní přičinění k návrhu společného 
řešení.  
Mgr. J. Vávrová – podotkla, že tuto schůzku starosta sliboval již v listopadu roku 2019, tudíž 
se logicky ptá, kdy bude ten návrh řešení. J. Tichý odpověděl, že sice se v tomto místě 
námrazy tvoří už čtyřicet let, ale je to třeba řešit, takže pokud nebude od KSS LK návrh řešení 
do příštího jednání ZO, tak souhlasí, aby Obec OvH začala řešit problematiku na své náklady.   
USNESENÍ č. 14/2/2021  
ZO projednalo a schvaluje záměr vyhotovení projektu odvodnění obecní komunikace na 
Máslák a dešťové kanalizace za silniční vpustí a pověřuje starostu obce k přípravě 
dokumentace a k jednání se SŽ a Libereckým krajem o finanční spoluúčasti. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 9 – různé: 
 
a) Nákup a distribuce respirátorů 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 
Důvodová zpráva – Starosta obce J. Tichý oznámil zastupitelům úmysl objednat a 
poskytnout spoluobčanům starším 65 let respirátory třídy FFP2 ke zmírnění šíření nákazy 
COVID – 19. To celé odůvodnil, že to neukládá žádné nařízení, nýbrž je to zcela dobrovolné 
rozhodnutí jednotlivých obcí. 
Ostatní zastupitelé vyjádřili souhlas s tímto záměrem a Mgr. J. Vávrová doplnila návrh o 
zvážení nákupu nanoroušek, které jsou pro dýchání snadnější a jsou srovnatelné s respirátory 
FFP2.  
 
b) Žádosti o dotace 
Předkladatel starosta obce J. Tichý 

Důvodová zpráva – Starosta obce informoval členy ZO o skutečnosti, že budou Libereckým 
krajem vypsány dotační programy, které jako povinnou přílohu vyžadují mimo jiné i souhlas 
ZO. Navrhuje tedy souhlas ZO na akce, které byly schváleny již v minulém roce, ale nebyly 
podpořeny.  
Rozprava – Všichni přítomní vyjádřili souhlas s návrhem. 
USNESENÍ č. 15/2/2021  
ZO projednalo a schvaluje podání žádostí o dotaci na tyto akce: 
Rekonstrukce MK k zastávce ČD 
Rekonstrukce hasičské zbrojnice, výměna vrat 
Náves v Oldřichově v Hájích 
Vodovod Oldřichov v Hájích, VIII. stavba 
Pořízení dopravního prostředku JPO SDH Oldřichov v Hájích  

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Bod 10 – Diskuse a závěr: 

 M. Hodač – vznesl připomínku k napojení místní komunikace k silnici III/2904 
v rámci rekonstrukce v místě u Sádků. Napojení je příliš skloněné a v zimním období 
zde dochází ke kolizním stavům při výjezdu. J. Tichý odpověděl, že tento problém 
přednesl kolega Šarapatka na jenom z kontrolních dnů, a byla přislíbena buď náprava 
nebo alespoň úprava ke zmírnění. 

 P. Martínek – připomínka, že po zimní údržbě došlo k vyvrácení několika nových 
obrubníků. J. Tichý odpověděl, že obrubníky jsou vlastnictvím LK a při předání 
stavby budou muset být v pořádku. 
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 L. Raisrová – vznesla dotaz na upřesnění informace z Oldřichovských listů, že bude 
intenzita nového VO v jarních měsících upravena. Kdy to tedy bude? Současně zde 
byla informace o úpravách náklonu osvětlení, kde to bude? A zda půjde upravit náklon 
lampy u fotbalového hřiště, protože jim svítí do oken. R. Šarapatka odpověděl, že tuto 
informaci napsal na základě informací od dodavatele stavby. J. Tichý doplnil, že 
úpravy náklonu osvětlení požadoval po dodavateli na konci minulého roku v místě za 
přejezdem ČD směrem na Raspenavu, kde byly lampy nastaveny, že svítili mimo 
vozovku. *L. Raisrová žádá o úpravu náklonu lampy u fotbalového hřiště.  

 L. Barth – sděloval, že osvětlení je sice v souladu se starými normami, ale určitě 
v rozporu s novými, které jsou v platnosti od minulého roku. 

 Mgr. R. Šarapatka – připomínal, že nejedná o konečný stav. 
 L. Raisrová – doplnila informaci, že pan Korytář ze správy CHKO neměl projekt 

osvětlení k dispozici, a tudíž ho ve stavebním řízení neřešil. 
 M. Hodač – připomněl, že na předchozím jednání ZO byly přijaty dohody řešení 

těchto připomínek a jednou z nich bylo i to, že po dokončení stavby dojde 
k regulérnímu měření, a poté se ZO bude těmito výsledky zabývat. 

 J. Tichý – se přiklonil k tomuto názoru. 
 *Mgr. J. Vávrová se ptala, jestli měli zmínění odborníci p. Suchan a p. Medřický 

k dispozici projekt osvětlení.  
 L. Raisrová – připustila, že pan Suchan a pan Medřický, kteří se k našemu osvětlení 

vyjadřovali, neviděli PD veřejného osvětlení a vycházeli pouze ze svých informací a 
poznatků. 
 
K tomuto tématu proběhla mezi členy ZO i veřejností bohatá diskuse se závěrem, že 
bude domluven termín schůzky nebo videokonference. 
 

 R. Šarapatka – navrhl, že i k tématu radarů k měření rychlosti domluví termín 
videokonference. 

 Pí Svatušková – dotaz, zdali je to pravda, že se Střevlik bude opět stěhovat do 
Oldřichova? J. Tichý odpověděl, že ano. Mezi zakladateli bylo uzavřeno 
memorandum, které to předpokládá. 

 M. Hodač – požádal o umístnění aktualizovaného Plánu zimní údržby na web obce. R. 
Šarapatka navrhl, že se můžeme ihned pustit do aktualizace. J. Tichý navrhl počkat do 
ukončení projektu chodníků, takže aktualizaci nechat na půli letošního roku. 

 G. Komberec – dotaz, jakým způsobem byla vyčíslena škoda na majetku manželů 
Eichlerových, kterou požadovali zaplatit na Obci OvH. J. Tichý odpověděl, že neví, 
protože žádost od právních zástupců manželů Eichlerových žádnou přílohu 
neobsahovala. 

 L. Barth – informoval členy ZO o průběhu realizace uložení chráničky pro optické 
vedení do chodníku obce. Dále vyjádřil své pochybnosti o splnění závazků 
vyplývajících z uzavřených smluv s firmou smart cloud, zastoupené panem 
Rybníčkem a vyzval, aby zastupitelé obce zkontrolovali tato plnění. Informoval členy 
ZO, že pan Rybníček po něm chce 320,-Kč za každou přípojku internetu pro 
jednotlivé objekty, a tak je on, jako dodavatel internetu, musí zase vyžadovat po 
lidech, kterým poskytuje internet. Tím se dostává na vysokou nekonkurenceschopnou 
cenu. Pan Rybníček prý neplní, co slíbil. J. Tichý řekl, že podobu smluv obce 
dojednával R. Šarapatka. Ten řekl, že s panem Rybníčkem mluvil, že má přidělenou 
dotaci a v jarních měsících bude pokračovat na dokončení celé sítě v obci OvH. Dále 
zobrazil znění smlouvy, kde je uvedeno, že pro potřeby Obce OvH je rezervována 
jedna mikrotrubička. 
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Zapsal:    Jaromír Tichý..…….………………………………… 
 
 
 
Správnost zápisu ověřili: Petr Martínek……………………..…….…………… 

 
 
 
Mgr. Jiřina Vávrová……………...…………………… 

 
 
 
 
 

………………… 
Jaromír Tichý 
starosta obce 

 
 

Pozn.: * kurzíva – text doplněný/upravený ověřovatelem Mgr. J. Vávrovou 
 
 


