
Slavětínský zpravodaj
3/2009místní zpravodaj obce Slavětín

Vážení spoluobčané,
krásné a slunné dny babího léta nám ze dne na den vystřídala zima. Ještě před 

pár dny bylo všude zeleno, stromy se nestihly ani obarvit podzimními barvami 
a následně opadat.  Některé zahrádky ještě čekají na řádné zazimování a ani ze-
mědělci nemají všechna  svá pole  nachystatána pro nadcházející období. Neob-
vyklé přívaly sněhu a zimního počasí nezpůsobily starosti jen pěstitelům. Mnoho 
problémů vzniklo téměř ve všech odvětvích lidského konání a nám nezbývá než 
pevně věřit, že zima jen chtěla připomenout, blížící se období své vlády. Nezbývá 
než doufat v moudrost matky přírody a spoléhat se, že nám poskytne dostatek 
času na dokončení nutných příprav pro překonání následujícího ročního období.         
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Ze zasedání zastupitelstva ze dne 27. 7. 2009
Obecní zastupitelstvo schválilo:

1/27072009 •	 účast p. Bílka a p. M. Doležela na schůzi týkající se silnice Polná – Slavětín, 
kde vyjádří zamítavý názor zastupitelstva obce k tomuto projektu a zjistí další možné 
kroky na odvrácení tohoto záměru
2/27072009 •	 zastavení dalších kroků vedoucích ke konečnému schválení úzeního 
plánu, zjištění dalších informací týkajících se vyznačení koridoru pro silnici vedoucí 
přes Slavětín a informace týkající se možné dodatečné změny územního plánu

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 18. 8. 2009
Vyjádření p. Joukla:

silnice přes Slavětín je zařazena do páteřní sítě Kraje Vysočina na základě měření do-•	
pravního zatížení, ze kterého vyšlo, že je nejvíce využívaná
řidiči by prý tuto trasu využívali i v případě, že by byla opravena jiná trasa, například •	
Havl. Borová – Jitkov
do opravy, nebo rekonstrukce jiné silnice, než přes Slavětín nebude Kraj investovat•	
není možné omezit kamionovou dopravu přes Slavětín, pouze v případě, že by tato •	
silnice byla změněna na místní komunikaci. Pak by ale kraj nefinancoval její opravy  
a údržbu
po zrušení objížděk u Žďáru a Havl. Brodu a po dokončení rekonstrukce silnice přes •	
Slavětín by prý nemělo dojít k navýšení dopravy, protože každý prý raději pojede po 
silnici 1. třídy
tato silnice bude někdy využívána jako objízdná trasa po dobu uzavírek na silnicích  •	
1. třídy
je pravděpodobné, že v případě zpoplatnění silnic 1. třídy může dojít ke zvýšení •	
dopravního zatížení přes Slavětín. (v budoucnu by mohlo být kompenzováno 
zpoplatněním silnic 2. tříd, ale to je v tuto chvíli teoretická a málo pravděpodobná 
varianta)
v obci bude silnice zrekonstruována ve stávající šíři cca 5,5 m. V projektu se upustilo  •	
od záměru bourat v obci domy a silnici rozšířit na 7,5 m.
Kraj Vysočina nemá na opravu stávající silnice prostředky, to znamená, že kraj je •	
schopen pouze asfaltem zasypat ty největší díry. Tento stav by prý trval mnoho   
dalších let. Jediná cesta jak získat na opravu prostředky je použít finance z EU.   
EU jejich přidělení prý podmiňuje rozšířením silnice na 7,5 m.
p. Joukl vyzval zastupitele obce Slavětín, aby se rozhodli, zda budou s rekonstrukcí •	
této silnice souhlasit a tím pádem zajistí její opravu, nebo zda má p. Joukl tyto 
prostředky použít v jiné obci.
přechod pro chodce nemůže být vzhledem k uspořádání silnice v obci zřízen•	
omezení rychlosti, nebo výstražné značky je třeba projednat s dopravní policií•	
pokud by obec požadovala instalaci radarů, které měří a zobrazují rychlost, musí si je •	
pořídit z vlastního rozpočtu
Slavětín prý získá novou a dobře udržovanou silnici•	

Obecní zastupitelstvo schválilo:
1/18082009 •	 souhlasné stanovisko obce k záměru rekonstrukce silnice Polná – Slavětín 
(čtyřmi hlasy pro, M. Doležel se zdržel hlasování)
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Společenská kronika 
V období července až září 2009 oslavili svá kulatá výročí Marie Zvolánková 90 let, Zdena Smejkalová 40 let, 

dále gratulujeme ke krásným narozeninám paní Květě Ondráčkové 86 let a Růženě Cackové 82 let. 
Dne 20. 8. 2009 se narodil Marek Doležel, vítáme Marečka mezi námi a jeho rodině gratulujeme!  

Bohužel, dne 25. 9. 2009 jsme se rozloučili s panem Oldřichem Starým ve věku 82 let, 
s láskou vzpomínáme.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 31. 8. 2009
Obecní zastupitelstvo schválilo:

1/31082009 •	 zápis z jednání o rekonstrukci silnice Polná – Slavětín
2/31082009 •	 vítěze výběrového řízení na dodavatele zařízení pro Czech Point
3/31082009 •	 rozpočtové změny 7, 8 a 9/2009 dle přílohy

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:
4/31082009 •	 výsledek hospodaření za měsíc červenec 2009-10-17
5/31082009 •	 zápis z představenstva LDO Přibyslav
6/31082009 •	 zápis z kontrolního dne stavby hasičské zbrojnice
7/31082009 •	 zápis z jednání o silnici Havlíčkův Brod – Ždírec nad Doubravou
8/31082009 •	 zápis z jednání OPS Havlíčkův Kraj

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 28. 9. 2009
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:

5/28092009 •	 změnu četnosti vývozu komunálního odpadu
5/28092009 •	 změnu užívání objektu čp. 1

Dětské rozloučení s prázdninami na koupališti 

POZOR!  Místní restaurační zařízení 
bylo dočasně přestěhováno 
z koupaliště do stodoly k paní 
Dymáčkové (č. p. 4 – naproti obchodu)
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Tak takhle pokračuje stavba naší hasičské zbrojnice...
16. července 2009

27. září 2009

18. října 2009

Nabízíme kvalitní koňský hnůj na zahrádku!
Odvoz možný kdykoli po domluvě, informace na č.p. 44 Doleželovi, tel.: 608 831 718. 

Poskytovány budou veškeré kadeřnické služby. Přesný termín zahájení a provozu bude upřesněn. 

POZOR! 
JIž brzy bude otevřen kadeřnický salon Jany Křesťanové v č.p. 1.


