
Zápis z Výroční veřejné schůze 

 Osadního výboru Všedobrovice a Štiřín 

19.6.2021 

Přítomni za OVVŠ: Petr Pělucha, Marie Dukátová, Pavel Medřický, Milan Vobořil 

Zástupce obce Kamenice: ing. Tomáš Mojžíšek 

- Program Výroční schůze OVVŠ 19.6.2021:  

1) Prezentace činnosti OVVŠ dle Výroční zprávy za rok 2020 - probraly se hlavní projekty - Kanalizace, 
Chodník ve Štíříně, Vyčištění Dolního Všedobrovického rybníku, poměrové měření, atd. Osadníci byli 
informováni o časových změnách a možnostech realizace úkolů. 

2) Plán činnosti OVVŠ - dotažení rozpracovaných projektů - Dětský prvek a podium u hasičárny ve 
Všedobrovicích 2021. Dláždění kolem hasičárny, chodník a náves mezi Ringofferovou ulicí a hasičárnou ve 
Všedobrovicích 2022.  

3) Diskuze s osadníky - Ze živé diskuze s osadníky vyplynuly nové podněty pro správu obce - 
 A) Vzhledem k situaci celkové realizace chodníku ve Štiříně - není v plánu příští dva roky - osadníci 
požadují alespoň částečné řešení a to především v úseku zámek a Štiřínská stodola - navrhuji  alespoň 
vyčistit nálety z okraje silnice, ať tam mohou alespoň trochu lidé projít a v úseku zatáčky, mezi 
Všedobrovickou álejí a parkovištěm u hotelu Atis, kde navrhuji například patníky a mlatovou pěšinku. Také 
by bylo velmi žádoucí zřídit ve Štíříně místa pro přecházení mezi autobusovými zastávkami. 
   
 B) Osadníci žádají o zpomalení a zvýšení bezpečnosti na ulici Řepčická a navrhuji umístění 
zbržďovacích prvků - retardéry. 

 C) Vzešel dotaz, zda bychom v rámci brigády mohli ve spolupráci s obcí vytvořit petangové hřiště na 
paralelní mlatové cestě v parku ve Štiříně.  

 D) Občané obce se také ptají, zda by nebylo možné, aby obec sama pořídila měřící zařízení na 
rychlost aut a pokuty inkasovala sama. 

4) Prosba na osadníky, zda mohou kontaktovat majitelé parcel skrz kanalizaci - Šubertová Alena, Mohylová 
Magdaléna, Ing. Šilhavá Daniela, Večerek Milan, Kvasničková Magda. 

5) Volba nových členů Osadního výboru Všedobrovice Štiřín - po přihlášení 3 nových členů odstoupil z 
OVVŠ Milan Vobořil. Pavel Medřický podal rezignaci již dříve. 
Novými členy se stali: 
Ivan Bjalončik  - 27 hlasů 
Monika Černá - 27 hlasů 
Michaela Valentová - 27 hlasů   

Zůstávající členové Marie Dukátová, Petr Pělucha. 

Za Osadní výbor Všedobrovice Štiřín 
Mgr. Petr Pělucha, předseda 


