
Zápis ze setkání poradního výboru - SRBCE 

konané dne 24. 02. 2022 

 

Přítomni: Filip Kučera, Petr Štancl, Michal Millich, Božena Ležovičová, Zdeněk Doležal, Jiří Čížek, Josef 
Fikejz + veřejnost 
 
Omluveni:  Petr Budil 

Neomluveni: Jaroslav Klenor, Eliška Trávníčková 
 

Body z minulého jednání 

1) Natření prken dřevníku 

 Natření prken dřevníku zajistí p. Štancl do 30. 6. 2020 včetně nákupu barvy. 

/09.10.2020/ Dřevník je natřený. Je nutné natřít sloupky u podia + venkovní lavičky a stoly 

na sezení. Zajistí p. Štancl do 30. 6. 2021. 

/19.08.2021/ Trvá.  

/24.02.2022/ Bude natřeno během léta 2022. Zodpovídá Petr Štancl.  

 

2) Úprava komunikace nad kapličkou + místní komunikace 

Je potřeba vytvořit plán úprav místních komunikací, abychom mohli využít v příštím roce 

čerpání dotací z Kraje (vytvořit mapu se zakreslením jednotlivých silnic a druhem povrchu, 

které budeme chtít zrekonstruovat). Nutno v mapce zachytit i problémy související s novou 

komunikací viz plot u Smrčků, atd.  

Dále bych se přikláněl, vytvořit mapu veřejného osvětlení obce, kde bychom vyznačili, kde 

chceme mít nová svítidla + zachytit stávající stav veřejného osvětlení – bez krytu, nesvítící 

atd.). ZODPOVÍDÁ – Petr Budil, termín do 31. 3. 2019 

/21. 2. 2020/ Na letošní rok nebyla vypsána dotace z MMR. Bude se čekat, zda bude vypsán 

potřebný titul příští rok. Nutné dopracovat dokumentaci viz podklad příloha C.1. Nutné 

ověřit skutečné plochy + vypracovat rozpočet na opravu komunikací. Zodpovídá Budil ve 

spolupráci s městem do 30. 6. 2020. 

/09.10.2020/ Probíhá příprava na projekt, jednotlivé cesty jsou změřeny, ale je nutné 

provést důkladnou žádost s přípravou rozpočtu do 31. 10. 2020. Zodpovídá p. Kučera a p. 

Budil.  

/19.08.2021/ Projekt vypracovala firma Optima s.r.o. z Vysokého Mýta včetně 

položkového rozpočtu. Odhadované náklady jsou 1 931 860 Kč bez DPH. Město Luže 

oslovilo tyto firmy: 

- M – silnice a.s. 

- Komplex CR s.r.o. 

- Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

- Dlažba Vysoké Mýto s.r.o. 

- INSTAV Hlinsko a.s. 

- PP GROUP.cz s.r.o. 



Cenovou nabídku dodaly pouze dvě firmy, a to INSTAV Hlinsko a.s. (1 970 217 Kč bez DPH) 

a Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. (1 736 729 Kč bez DPH). Vybrána byla firma Dlažba Vysoké 

Mýto, s.r.o. 

/24.02.2022/ 18. 2. 2022 proběhlo předání staveniště firmě Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. 

Firma zahájí opravy od 1. 3. 2022. Dle plánovaného harmonogramu by mělo být hotovo 

v půlce května 2022. Oprava komunikací bude probíhat v etapách A až E viz 

harmonogram výstavby (příloha č.1), který je vyvěšen na obecní vývěsce a na webových 

stránkách obce Srbce. Byla informována veřejnost o průběhu výstavby na schůzi osadního 

výboru. Veřejností byla vznesena připomínka ohledně odvodnění úseku D, nutno prověřit 

stav odvodnění, průměr potrubí.  Zodpovídá Filip Kučera 

3) Panelová autobusová zastávka (nutné vypracování návrhu komplexního řešení na obnovu 

autobusové zastávky). 

/21. 2. 2020/ Zodpovídá Budil do 30. 6. 2020. 

 /09.10.2020/ Příprava akce se přesouvá na rok 2021. 

/19.08.2021/ Komplexní řešení na obnovu zastávky bude vypracováno v roce 2022. 

Zodpovídá Petr Budil.  

 

4) Zeleň 

Město Luže prověřuje hospodaření na místních obecních pozemcích a bude nabízet 

případný jejich pronájem nebo možnost údržby těchto pozemků za úplatu. Nyní je ve stádiu 

prověřování. 

/21. 2. 2020/ Místní lípy byly zařazeny do grantu na obnovu zeleně. Město získalo 

příslušnou dataci. Úprava a obnova zeleně bude probíhat v průběhu tohoto roku.  

  /09.10.2020/ Prořezávání a omlazování stromů v Srbcích z dotačního programu obnovy 

sídelní zeleně by mělo podle harmonogramu projektu probíhat ještě letos, tzn. tento a 

příští měsíc. Přesný termín není znám. Realizaci má provádět odborná firma, která se touto 

činností zabývá. V příloze informace o výsadbě nových stromů podél cesty ke Štěnci, nutné 

ověřit plochy pro výsadbu stromů, kam přesně umístit. Zodpovídá p. Fikejz a p. Doležal do 

31. 10. 2020, samotná výsadba stromů má proběhnout 17. 11. 2020. 

/19.08.2021/ Prořezávání a omlazování stromů v Srbcích proběhlo dle harmonogramu 

projektu. V obci budou vysazeny 2 lípy.  

/24.02.2022/ Lípy byly vysázeny na domluvených místech.  

 

5) Voda a kanalizace 

Kompletní oprava horního rybníka – prověřuje se možnost získání finanční dotace.  

Prověřuje p. Janiš ze stavebního úřadu Luže. ZODPOVÍDÁ – Filip Kučera, termín do 31. 3. 

2019 

/21. 6. 2020/ Nyní není žádná odpovídající dotace. Příští rok se opět prověří dotační tituly, 

pokud bude vypsána dotace a bude finančně příznivá, provede se oprava.  

/21. 2. 2020/ Zjistit, zda by město nevypracovalo projekt na opravu horního rybníka jako na 

Dobrkově. Zajistí Kučera do 31. 3. 2020. 

/09.10.2020/ Město domluvilo spolupráci s p. Bezdíčkem, se kterým projeli jednotlivé 

nádrže a rybníky obcí Brdo, Radim, Srbce. Dopadli jsme nejlépe, takže se přednostně budou 

řešit ostatní vesnice. My přijdeme na řadu v roce 2021/2022.  

/19.08.2021/ Oprava rybníka se přesouvá na období 2023/2024. Jsou před námi další obce, 

které mají nádrže a rybníky v horším stavu.  



Dílčí oprava horního rybníka – přetěsnění stavidla bude provedeno v rámci brigády SDH. 

Dodání prken do stavidla provede město Luže – p. Richter. Jíl na utěsnění si musíme zajistit 

sami, město poté proplatí. Prkna jsou dodána, zbývá je namontovat. 

Zajistí Michal Millich, Vladimír Pitra do 30. 6. 2020. 

/09.10.2020/ Přetěsnění stavidla bude provedeno do konce dubna 2021. Zodpovídá Michal 

Millich a Vladimír Pitra. 

/19.08.2021/ Trvá.  

/24.02.2022/ Přetěsnění stavidla bude provedeno během března 2022 včetně drobného 

čistění.  

 

6) Občanská klubovna 

Zlegalizování stavby skladu a dřevníku za hasičárnou (projektová dokumentace je již 

vyhotovena, vyhotovení passportu + zápis do KN). ZODPOVÍDÁ – Janiš (stavební úřad), 

termín do 31. 5. 2019 

/21. 2. 2020/ P. Janiš na stavebním úřadě skončil. Je nutné zjistit, zda se pokračuje nebo se 

usnulo. Aktuální stav zjistí Budil do 30. 4. 2020.  

/09.10.2020/ Bylo provedeno zaměření geodetem, nesedí s katastrem nemovitostí, bylo 

nutné provést upřesnění hranic. Nyní je vypracován geometrický plán se skutečným 

stavem. Bude proveden zápis do katastru.  

/19.08.2021/ Nutné ověřit, zda proběhl zápis do katastru.  

/24.02.2022/ Prověřit stav zápisu do katastru. Zodpovídá Petr Budil. 

 

Vyhotovení elektroinstalace ve skladu a osvětlení přístupové cesty  

Zajistí Kučera do 30. 6. 2020. 

/09.10.2020/ Elektroinstalace – natažen kabel pro osvětlení stanu a osazen zásuvkový 

sloupek v zemi. Natažené kabely pro motorový a zásuvkový obvod na gril. Nutno provést 

dokončení zásuvek a zapojení v rozvaděči, který je ale plný. Bude se muset provést úprava 

rozvaděče, aby se vešel proudový chránič a vše odpovídalo současným normám. Nutná 

větší investice cca 15 – 20 tisíc, požádat město o financování. Zodpovídá p. Kučera. 

Osvětlení přístupové cesty ke skladu dřeva – bude provedeno do konce roku 2020. 

Zodpovídá p. Kučera.  

/19.08.2021/ Trvá.  

/24.02.2022/ Trvá, bude provedeno do konce roku 2022. Zodpovídá Filip Kučera.  

 

7) Kaplička 

Komplexní rekonstrukce včetně automatického zvonění – starostka a já prověřujeme 

možnost získání dotace. Poté bude navazovat příprava projektové dokumentace a podkladů 

pro získání dotace. ZODPOVÍDÁ – Zdeněk Doležal, Filip Kučera, termín do 31. 3. 2019 

/21. 2. 2020/ Jsou vypsány různé dotační tituly, nutné připravit projektovou dokumentaci. 

Petr Budil zkusí oslovit projektanta, který vypracovává projekt na opravu voletického 

hřbitova. Pokud nebude mít projektant zájem, zkusíme oslovit p. Shejbala z Domanic (firma 

Optima). Zajistí Budil do 30. 4. 2020. 

/09.10.2020/ Dle posouzení statika bude výhodnější kapličku zbourat a vystavět novou, 

kvůli špatným základům, krovům a dveřím. Začne se zjištěním ceny projektu, poptáme u 

firmy OPTIMA. 

/19.08.2021/ Komplexní rekonstrukce neproběhne, není dostatek finančních prostředků. 

Naplánují se dílčí opravy (výmalba, nátěr střechy atd.).  



/24.02.2022/ V říjnu 2021 proběhlo vymalování kapličky. Je potřeba domluvit s městem 

Luže nátěr střechy.  

 

8) Brigády 

V rámci SDH je nutné provést vyčištění zeleně ve skále, prořez náletů na hřišti a úklid kolem 

čekárny (uschlá tújka atd.). 

Zajistí Millich v rámci SDH do 31. 5. 2020. 

/09.10.2020/ Nutno provést v době zimní vegetace v rámci brigád SDH. Zodpovídá p. 

Millich do 31.3.2021 

/19.08.2021/ Trvá.  

/24.02.2022/ Provedly Technické služby města Luže.  

 

9) Velikonoční klepání 

Eliška Klenorová podala návrh na obnovu Velikonočního klapání, pokud bude zájem a 

dostatek lidí, tak si to vezme na starost + výpomoc. 

Závěr: Pokud bude dostatek dětí cca 10, bude tradice obnovena. Počet potencionálních 

účastníků zjistí Klenorová do 20. 3. 2020. 

/09.10.2020/ V roce 2020 bylo málo zájemců, přesun na rok 2021, pokud to situace dovolí. 

/19.08.2021/ V roce 2021 neproběhlo z důvodu koronavirové pandemie. 

/24.02.2022/ Zjistit, počet dětí, které by měli zájem. Prověří Zdeněk Doležal.   

 

10) Studny 

Město Luže nás informovalo, že je možnost získat dotaci na opravu studní. V obci máme 3 

obecní studny u Kučerů, u Zahradníků a u Tušlů. Je nutné zjistit aktuální stav studní do 29. 

2. 2020 a předat na město Luže. Zajistí Doležal a Kučera.  

/09.10.2020/ Aktuální stav byl zaslán na město Luže, jsme zařazeni do projektu. Nyní se 

dělá Brdo – pitná voda, dělá se rozbor + úpravy. Srbce přijdou na řadu v roce 2021, budou 

provedeny základní rozbory vody, oprava, případně výměna víka studny a zprovoznění 

pumpy.    

/19.08.2021/ Trvá, nutno ověřit stav.  

/24.02.2022/ Trvá, nutno ověřit stav. Zodpovídá Filip Kučera.  

 

11) Hasičská nádrž  

Návrh na vyčištění a opravu hasičské nádrže (dolní rybník), vypustit, vyčistit, natřít, oprava 

betonových zákrytů vypouštěcí části rybníka. 

Závěr: akce by se provedla na konci roku 2020 v rámci SDH. Domluvit s městem, zda by bylo 

možné odvést bahno ze dna nádrže a zda by uhradili náklady na barvu a na prkna na nové 

stavidlo. Podmínkou pro realizaci je, že bude dostatek vody v horním rybníku. Zajistí Millich a 

Kučera do 31. 3. 2020.  

/09.10.2020/ Přesunout na příští rok z důvodu neprovedení utěsnění horní nádrže, není 

dostatek vody.  

/19.08.2021/ Trvá.  

/24.02.2022/ Trvá, konec roku 2022 – 2023.  

 

12) Nové skla v čekárně 

Došlo k výměně skel v autobusové čekárně a demontáži dřevěných desek. Je potřeba zajistit 

nátěr pod demontovanými deskami. Bude provedeno v rámci brigád SDH. Zajistí Millich do 

30. 5. 2020.   



/09.10.2020/Skla byla vyměněna technickými službami. Nátěr neproveden, úkol trvá.  

/19.08.2021/ Trvá. 

/24.02.2022/ Trvá. Zodpovídá Michal Millich.   

 

13) Křižovatka pod obcí Srbce – umístění značky STOP 

Poslat žádost na město a dopravní inspektorát ohledně snížení rychlosti na hlavní silnici na 70 

km/hod. a na vedlejší silnice umístit značku STOP. Zodpovídá p. Kučera do 31. 12. 2020. 

/19.08.2021/ Trvá. 

/24.02.2022/ Trvá. Zodpovídá Filip Kučera.  

 

14) Činnost členů poradního výboru 
Činnost je nedostatečná – postrádá smysl, proč byl poradní výbor založen. Členům budou 
přiděleny činnosti, kvůli zvýšení aktivity poradního výboru. Rozdělení bude upřesněno 
později.  
/19.08.2021/ Trvá. 

/24.02.2022/ Trvá.  

 

15) Paragliding Srbce 
Na zasedání byli pozváni zástupci paraglidistů p. Tomáš Miřejovský a p. Michal Bureš. Bude 
jim zaslána mapka s vyznačeným prostorem, kde budou moct parkovat. Zástupci přislíbili 
účast na úklidové brigádě a propagaci obce na jejich stránkách na Facebooku (nutné poslat 
odkaz na naše webové stránky).  
/24.02.2022/ Mapka a webové stránky byli zaslány.  

 

16) Osázení stromů kolem cesty do Štěnce 
Pro budoucí osázení cesty do Štěnce, je potřeba oslovit Město Luže, zda by bylo možné 
vytyčit cestu, aby bylo jasné, kudy přesně vede. 
/24.02.2022/ Oslovení Města Luže, zda by bylo schopno zařídit vytyčení. Zodpovídá Filip 

Kučera.  

 

17) Zarostlá cesta nahoru k lesu 
Vzhledem k zarůstající cestě nahoru k lesu kolem Zamastilů, je nutné oslovit p. Ing. Martina 
Linka, aby si provedl kontrolu pozemku a výřez křovin, které zasahují do cesty.  
/24.02.2022/ Cesta vyřezána, provedly Technické služby Města Luže.  

 

18) Sběrné místo pro recyklaci odpadů 

Vzhledem k rekonstrukci místních komunikací (úsek B), je nutné zvážit, zda neudělat 

přípravu pro umístění popelnic, aby to navazovalo na nově vybudovanou komunikaci. 

Zkusit oslovit Město Luže, zda poskytne finanční prostředky. Umístění viz. výkres příloha 

č.2. Zodpovídá Petr Budil.  

Dne 03. 03. 2022 
 
Sepsal: Filip Kučera 
 
Schválil: 
 
 

      ……………………………  ………………………………  …………………………. 
         Zdeněk Doležal      Michal Millich       Filip Kučera 
   člen osadního výboru            člen osadního výboru          předseda osadního výboru 


