
Zápis ze schůze 
 Osadního výboru Všedobrovice a Štiřín 

18.1.2022 
Přítomni za OVVŠ: Mgr. Petr Pělucha, Marie Dukátová, Michaela Valentová 

Omluvení: Ivan Bjalončik, Monika Černá 

Hosté: Ing. Jana Kohlová 

Dne 18. ledna byla svolána první schůze OVVŠ roku 2022. Schůzi jsme zahájili rozpravou o 
výsadbě alejí s paní ing. Kohlovou, abychom věděli, co je třeba zajistit pro jarní brigádu a také 
jsme  diskutovali o vznikající dopravně bezpečnostní studii ve Štiříně a Všedobrovicích. Dále 
jsme pokračovali debatou, již bez návštěvy, o využití přidělených prostředků obcí a plánováním 
na rok 2022. 

1. Dopravně bezpečnostní studie Všedobrovice Štiřín - Ing. arch. Patrik Kotas  
Osadní výbor vyzývá spoluosadníky k podnětům ke zlepšení, či cokoliv relevantního, co by moh-
lo podpořit zlepšení dopravně bezpečnostní situace v osadách. 

2. Jarní brigáda - 26. 3. 2022 
 Na jarní osadní brigádu plánuje OV vysázet alej stromů na obecní parcele č. 618 k.u. Štiřín  
(úvozová cesta od Remízku směrem k Brtnici) - 7 stromů, a bude-li možnost, tak i dosázet alej 
mezi Štiřínem a Všedobrovicemi - obecní parcela č. 624 k.u. Štiřín - 8 stromů. Očekávané nákla-
dy na satbu jednoho stromu jsou cca 1.500,- Kč (oplocení, kůl, pletivo, zemina).  

3. Rozpočet OVVŠ 2022 – 31.000,- Kč 
Vývoz septiku hasičárna – 6.000,- Kč 
Občerstvení na brigádách – 6.000,- Kč 
Květinová výsadba - náves – 15.000,- Kč 
Oblek pro Mikuláše – 4.000,- Kč    

4. Požadavky OVVŠ do rozpočtu a plánování obce pro rok 2022 
- Osadní výbor prosí o finanční podporu při výsadbě alejí částkou 22. 500,- Kč. 
- Osadní výbor žádá o vybudování propustku mezi ulicí Řepčická a obecní parcelou č. 532/1 k.ú. 
Štiřín. 

- Osadní výbor prosí o proplacení nákladu při výrobě branky pro separační hnízdo ve Všedo-
brovicích. 

5. Zamykací branka separačního hnízda na ul. Řepčické 
OV přijal nabídku Ivana Bjalončika na zajištění výroby a instalace branky na separační hnízdo. 

Zápis schávili všichni přítomni. 

Za Osadní výbor Všedobrovice Štiřín 
Mgr. Petr Pělucha, předseda 


