
PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2020–2023 
 

Zápis ze setkání občanů k rozvoji obce – 17. 11. 2019 
 

Program setkání byl následující:  

1. Představení plánů obce do roku 2023 

2. Informace o aktuálních rozvojových projektech 

3. Diskuze a dotazy občanů 

4. Položení kytice k památníku padlých a zapálení 30 svíček 

5. Promítnutí filmu pana Křivého z 1. obecní zabíjačky v roce 2008 

6. Promítnutí krátkých záznamů ze 70. a 80. let z činnosti Sokola a mysliveckého sdružení 

 

Setkání se uskutečnilo od 16 hodin v orlovně. Setkání zahájil přivítáním obce František 
Poláček Připomenul výročí 30 let od sametové revoluce starosta. Předseda rozvojového 
výboru zastupitelstva obce Jan Binek představil vznik nového programu rozvoje, zajímavé 
informace o obci a hlavní plánované činnosti do roku 2023. Poté oba okomentovali některé 
rozvojové záměry. Podrobnosti je možné dohledat v prezentaci ze setkání. Následovala 
diskuze, v niž přítomní občané kladli různé otázky. Tyto otázky spolu s odpověďmi jsou 
uvedeny níže. Celkem se setkání zúčastnilo 63 osob. 

V 18 hodin zastupitelé odešli položit kytici k pomníku padlým na návsi. Zapálili zde 
symbolických 30 svíček a uspořádali je do tvaru srdce. 

Po jejich návratu do orlovny byl promítnut cca 30minutový film pana Křivého z 1. obecní 
zabíjačky v roce 2008 a 9 několikaminutových snímků z činnosti Sokola (např. spartakiádní 
cvičení, výlet do zoo, výlet do Prahy, oslavy výročí v roce 1976) a mysliveckého sdružení 
(střelby ve Starém lese, hon, krajina). 

V sále orlovny bylo vystaveno 21 obrázků žáků ze základní školy na téma „co se mi v obci líbí“ 
a „jak by obec měla vypadat“. V přísálí orlovny byla připravena výstava shrnující rozvoj obce 
od roku 1989. K nahlédnutí byly např. obecní kroniky a materiály zpracované kronikářem 
obce Josefem Sedláčkem. Byly zde umístěny informace z činnosti spolků. Současně mohli 
návštěvníci shlédnout obrazy Martiny Saloňové a sochařské výtvory Dominika Fialy z Kouta. 

 

 

Otázky/podněty občanů a odpovědi zástupců obce: 

▪ Co se dělá pro opravu hlavní silnice? Odpověď: Každoročně obec urguje řešení. Na 
opravy krajských komunikací společně tlačí i obce v rámci Regionu Cezava. Na 
Jihomoravský kraj byla podána petice občanů. 

▪ Jak daleko je to s opravou silnice Tuřany – Moutnice? Odpověď: Po opravě části 
v Moutnicích se bude rekonstruovat úsek mezi Moutnicemi a Telnici. Silnice tam bude 
rozšířena. Přesný termín zahájení prací není dosud známý. 

▪ Vedle domu pana Šebestíka (č. p. 68) v zatáčce u sokolovny je zbořená zeď. Lidé mu 
tam dávají dřevo na topení. Je tam nepořádek. Dá se s tím něco dělat? Odpověď: 
Obec požádá pana Šebestíka o řešení situace. 



▪ Řeší se nějak parkování před samoobsluhou a vedle samoobsluhy? Odpověď: Je to 
o soudnosti lidí. Přes auta stojící těsně u silnice není vidět a je riziko dopravní nehody 
při vjezdu na hlavní silnici. Za samoobsluhou je dost velký prostor pro parkování. 

▪ U křížku u odbočky z hlavní silnice na Malou Nivu zavazí už několik dní auto. Auta 
jedoucí na Malou Nivu křížek raději objíždějí z druhé strany. Odpověď: Obec neví, čí 
auto to je. Pokud vozidlo brání plynulosti provozu, je možné volat Policii ČR. 

▪ V jaké fázi je napojení na optický kabel? Odpověď: itself má vydané územní 
rozhodnutí. Brzy začnou kopat vedení z Telnice na kraj obce. Tam by se měli dostat do 
konce roku. Na jaře se bude muset rozebrat chodník podél hlavní silnice od Bílého 
domu k odbočce na Ovčírny. Vedení bude položeno pod chodník. 

▪ Bude se pokládat optický kabel při rekonstrukci Kouta? Odpověď: Projekt 
rekonstrukce toto neřeší. Kabel povede v zelené ploše kolem domů. 

▪ Prý nepostačuje kapacita čistírny odpadních vod v Měníně? Odpověď: Měnín bude 
čistírnu rozšiřovat, takže kapacita by měla stačit. 

▪ Nebylo by lepší postavit si vlastní čistírnu odpadních vod? Mohla by být kořenová. 
Odpověď: V 90. letech se to zvažovala, ale jako lepší řešení byla zvolena společná 
čistírna s Měnínem. Pro efektivní provoz je potřeba čistit ročně minimálně 50 tis. m3, 
ale Žatčany produkují 30 tis. m3 za rok. Nesvačilka má svou čistírnu a finančně na to 
doplácí. 

▪ Písky jsou ve špatném stavu. Je to jako po vichřici. Bude se s tím něco dělat? 
Odpověď: Písky nejsou v majetku obce. Je to chráněné území patřící státu. Podobně 
zanedbané jsou Flonky. Na situaci byl obcí vlastník Státní pozemkový fond 
upozorňován, ale řešení by bylo nákladné. Obec požadovala převod do svého 
majetku, aby mohla situaci řešit. Žádosti nebylo vyhověno.  

▪ Jak to bude s výsadbou kolem Cézavy? Odpověď: Travnatý pozemek podél asfaltové 
cesty je v majetku Státního pozemkového fondu. Ten má z dřívějška projekt výsadby 
zeleně. Státní pozemkový úřad nemá na výsadbu peníze. V září 2019 obec urgovala, 
aby byla tato v rámci komplexních úprav naplánovaný výsadba zrealizována. 

▪ Kdy bude zpřístupněna bývalá okrasná školka? Odpověď: Obec vlastní pouze některé 
části školky. Musí nejprve majetkově dořešit ostatní části, přes které je nutné 
procházet.  

▪ Doplňující informace: E.ON bude budovat novou trafostanici naproti sokolovny. Při 
této příležitosti bude pravděpodobně dávat část vedení elektrické energie do země. 
Nová výstavba by v obci měla probíhat nejdříve na Malých Zahradech (směrem za 
humna Kouta). Prvním krokem bude zpracování studie, která naplánuje řešení 
infrastruktury. Pro stavební lokalitu na Ovčírnách je zpracována zastavovací studie 
stanovící rozložení ulic a staveb. Je potřebné řešit rozšíření hřbitova. Při tvorbě 
územního plánu byly zvažovány i různé lokality mimo zastavěné území. Určitým 
řešením k uvolnění několika hrobů může být vybudování kolumbária. 

▪ Nemohla by být spolu s přivedením pitné vody do kabin přivedena pitná voda i na 
hřbitov? Odpověď: Nepočítá se s tím. Voda na hřbitově je ze studny Kořalnica pod 
hřbitovem. 

▪ Kolik má OSPAP (areál za Cézavou k Telnici) majitelů? Odpověď: Majitel budov 
a okolních pozemků je jen jeden, a to pan Horáček. Ten tam postavil halu, kde bude 
probíhat výroba dřevodomků. Předpokládá se, že tam bude pracovat až 40 
pracovníků. Fotovoltaická elektrárna má jiného majitele. 

▪ Stromy jsou lepší řešení k ochlazování krajiny než otevřené vodní plochy. 



▪ Moutnický potok teče oproti Hranečnickému potoku výborně. Odpověď: Voda 
v Hranečnickém potoce se ztrácí někde za Nesvačilkou. 

▪ Jaká je výhledová zásoba pitné vody pro vodovod: Odpověď: VaK říká, že zatím 
problém není. 

▪ Kdy se bude opravovat stavidlo na rybníku? Odpověď: Oprava by měla proběhnout 
v roce 2020. Současně se opraví hráz rybníka. 

▪ Doplňující informace: Podařilo se zahájit spolupráci s Újezdem na propojení 
cyklostezkou. Žatčany postaví cyklostezku podél silnice k mostu přes Cézavu. Újezd 
má pozemek podél druhého břehu Cézavy. Na výstavbu cyklostezky bude požádáno 
o dotaci ve výzvě Místní akční skupiny Slavkovské bojiště. Problém je s vedením 
cyklostezky do Měnína. Povodí cyklostezku nechce umožnit na hrázi Cézavy, ani pod ní.  

▪ Jaké jsou plány s areálem Bemety? Odpověď: Biskupství brněnské jako vlastník 
plánuje opravu bývalého mlýna a dvora (viz článek ve zpravodaji 1/2019). Prioritou 
biskupství je ale zbourání Bílého domu a výstavba nového bytového domu. 

▪ Nemá biskupství zájem o výsadbu zeleně na svých pozemcích? Nemohla by obec něco 
vysadit na jejich pozemcích? Odpověď: Biskupství s výsadbou nepočítá. Obec 
s biskupstvím jednala o některých směnách pozemků. Zatím k nim ale nedošlo.  

▪ Veřejné osvětlení sice dobře svítí, ale je otázka, zda má správně spektrum světla. 
Odpověď: V roce 2020 se bude v rámci projektu svazku obcí Region Cezava 
zpracovávat pasport veřejného osvětlení, následně bude promýšlena koncepce řešení. 
Postupná rekonstrukce veřejného osvětlení bude započata až později po roce 2023. 

▪ Musí světla veřejného osvětlení svítit tolik? Investuje se do svícení a občané zase 
musí pořizovat zatemnění. Odpověď: Technické parametry veřejného osvětlení 
stanoví normy. Zrekonstruovaná svítidla svítí většinou ještě výrazněji a jsou mezi nimi 
menší rozestupy. 

▪ Co se bude dělat s přechodem pro chodce na návsi? Odpověď: Přesun přechodu se 
aktuálně neplánuje. Nešlo by jen o posun, ale muselo by se přebudovat veřejné 
osvětlení 100 metrů před a za přechodem, což by bylo finančně velmi náročné. 
Problémem je bezpečné přecházení silnice při cestě z Malé Nivy na náves. Kvůli 
zatáčkám je obtížné umístění přechodu pro chodce. Obec bude na řešení 
spolupracovat se specializovanou firmou, která má zkušenosti s vyjednáváním řešení. 

▪ V obecní kompostárně se zvyšuje hromada kompostu. Co se s ním bude dělat? 
Odpověď: Kompost obsahuje velké množství různého odpadu, který tam obyvatelé 
odváží společně s biologickým odpadem. Obec si zapůjčí prosívačku a kompost přesije, 
aby ho bylo možné využít.  

▪ V zatáčce na Újezd by se dal udělat parčík s posezením. Odpověď: V tak frekventované 
zatáčce není posezení vhodné z bezpečnostních důvodů. 

 

 

Zapsal Jan Binek 


