Zápis
z veřejné schůze občanů Držovic, konané dne 13.10.2005
Úvodem všechny přítomné přivítal předseda Občanského sdružení Držovice p. Váňa a
seznámil přítomné s programem schůze, kterou zahájil.
Přítomní hosté: asistent poslance p. Kvapila – p. Havran, zástupce fy. INSTA – p. Špald
Program schůze:

1) prodej pozemku – Písečník ve Vinohradech
2) zachování katastru Držovic
3) osamostatnění obce – zákon o obcích
4) autobusová doprava

1) P. Váňa seznámil přítomné se záměrem prodeje pozemku Písečník ve Vinohradech
panem Matouškem firmě Insta. Tato má v plánu vybudovat v těchto místech skládku
stavebního odpadu, který by se 2x ročně drtil a zpracovával k dalšímu prodeji. Jedná
se o ochranné pásmo –biokorydor. Na schůzi byl pozván zástupce firmy Insta p.
Špalda, který vysvětlil stavební záměr firmy. Drtička stavebního odpadu je v současné
době ve Smržicích a je nevyhovující a daleko, proto hledá Insta možnost nového
stanoviště, které bude blíž městu. Po naplnění plochy – lx za půl roku se drtí navežený
odpad asi 2 – 3 týdny a drť se dále prodává. Jedná se o roční množství 10 tis. tun
stavebního odpadu.
Dotazy občanů:

- zda je INSTA seznámena se stavem drtičky ve Smržicích
- hlučnost zařízení, prašnost
- seznámení chatařů v oblasti
- zrušení chráněné oblasti – příroda a zvěř
- zahrádkáři – 18 zahrad – neúměrný provoz nákl. aut
- l0 tis. tun tj. 20x nákl. auto denně
- studie pramenů vody-znečištění do Držovic
- chráněná krajina, měla být původně nemocnice
Na dotazy přítomných odpověděl p. Špald:
Vzniklá drť se používá na zasypávání trubek v zemi. Byl prováděn průzkum spodních vod.
Městský úřad dá svolení až po schválení občany Držovic. Tato zařízení vznikají proto, aby
nedocházelo ke vzniku černých skládek.. Zařízení by bylo oploceno a v okolí vysázena zeleň.
p. Váňa: každopádně by docházelo k znehodnocení pozemků v této lokalitě, které jsou
plánovány na výstavbu rodinných domků.
Na závěr proběhlo hlasování – jednohlasně byli všichni proti umístění drtičky v Držovicích.
Pro byla jedna osoba – občan Držovic p. Špald.
2) Zachování katastru Držovice. P Váňa informoval o řízení o posunutí hranice Držovic,
o které žádali podnikatelé. Bylo rozhodnuto Krajským katastrálním úřadem
v Olomouci o zamítnutí žádostí. Proti tomuto rozhodnutí se odvolal JUDr Švalbe a tak
bude v této věci rozhodovat Zeměměřičský úřad v Opavě.

-2Dále byla podána žádost firmou WAPRO na odkup pozemků – části silnice Olomoucká a
vjezdu do firmy. OSD podalo stížnost. Na základě této nebylo ve věci v zastupitelstvu ani
jednáno pro právní pochyby.
3) Osamostatnění obce – p. Kolečkářová informovala přítomné o tom, že návrh na změnu
zákona o obcích je již ve 3. čtení v poslanecké sněmovně. Poté bude ke schvalování
v senátu a ten má lhůtu k projednání do 30ti dnů. Zákon by tedy měl projít do konce
listopadu. Na závěr podepisuje president republiky.
4) p. Studený informoval o jednání na KÚ v Olomouci o příměstské dopravě pro
Držovice. Byla provedena redukce nevyužitých spojů. Spoje, které hradí stát – 17 do
obce a 17 z obce. Pokud budou posíleny - další spoje hradí obec.Od nového roku by
měl platit integrovaný dopravní systém, který bude zabezpečovat jednotlivé spoje i
k nemocnici, bude navazovat na všechny spoje i vlakové. V příměstské dopravě
neexistují slevy pro důchodce, ale v ISD slevy jsou pro občany starší 70 let. 90%
spojů bude jezdit kolem OD Tesco z důvodu přestěhování pošty . Školní autobus bude
zachován. Jízdenka bude časovkou na 30 minut.
Na závěr vystoupil p. Havran s blahopřáním nově vznikající obci, aby prosperovala a popřál
všem hodně štěstí.
P. Váňa na závěr poděkoval všem za účast na setkání a ukončil schůzi.
V Prostějově dne 13.10.2005
Zapsala: Klevetová

