
Zápis ze schůze 
 Osadního výboru Všedobrovice a Štiřín 

28.9.2021 
Přítomni za OVVŠ: Petr Pělucha, Marie Dukátová, Monika Černá, Michaela Valentová, Ivan Bjalončik. 

1) Bezpečnost chodců ve Štiříně 

Osadní výbor prosí obec o řešení bezpečnosti chodců především podél hlavní silnice ve Štiříně. Než bude 
realizován vyprojektovaný chodník, prosíme alespoň o částečné řešení v zatáčce mezi alejí rybníku Přítel a 
zámeckým parkovištěm - je to úsek nebezpečný a mlatová cestička mezi plotem/zdí zámku a silnicí by 
bezpečnosti chodců velmi pomohla. 

Úsek mezi zámkem a Štiřínskou Stodolou je taktéž chodci velmi frekventovaný a skrz přerostlé a 
neudržované stromy je tento úsek pro chodce také velmi nebezpečný. Prosíme obec o pomoc i pro toto 
místo - ořez stromů by jistě alespoň částečně chodcům pomohl. 

2) Umístění zrcadla na Řepčické ulici, Všedobrovice 

Na Osadní výbor se obrátilo několik obyvatel Všedobrovic s prosbou o zvýšení bezpečnosti na ulici 
Řepčická a to především ve spodní zatáčce, kde chodí velké množství lidí. V této souvislosti vás žádáme o 
umístění zrcadla či jiného bezpečnostního prvku k ochraně nejen chodců v tomto místě. 

3) Hasičárna - kontrola komínu 

Osadní výbor prosí správu obce o revizi komínu a kamen v hasičárně před začátkem zimní sezóny 

4) Zamykací systém pro separační hnízdo Všedobrovice, Řepčická 

Vzhledem k mnohým stížnostem na častou přeplněnost a nepořádek v separačním hnízdě žádá Osadní 
výbor o uzamknutí separačního hnízda a distribuování klíčů pouze obyvatelům Všedobrovic. 

5) Oprava lesní cesty mezi Všedobrovicemi a Brtnicí, parcelní místo 618 

Osadní výbor žádá obec o údržbu lesní cesty zničené těžaři. Jedná se o cestu, která je hojně využívaná 
chodci i cyklisty a spojuje Všedobrovice a Brtnici resp. Velké Popovice. Bylo by přínosné pro všechny 
zkoordinovat údržbu po celé délce i s obcí Velké Popovice. 

6) Podzimní brigáda Všedobrovice, Štiřín - 13.11.2021 

Osadní výbor svolává brigádu na 13.11.2021 od 13hodin. Na programu - úklid osad a okolí, příprava 
patek pro podium za hasičárnou. Po brigádě zveme účastníky na drobné občerstvení. 

7) Rozsvícení Vánočního stromečku u hasičárny dne 4.12.2021 

8) Žádost o povolení výsadby ovocné aleje podél obecní cesty 
parcela 618 viz: 

  
Za Osadní výbor Všedobrovice Štiřín 
Mgr. Petr Pělucha, předseda 


