
Číslo 1/2020                            zpravodaj obce Lochovice – občasník                  červenec 2020 

 

Vážení občané, 
naší obce Lochovice a místních částí Obory, Netolic a Kočvar. 
I letos, počátkem léta, vás z obecního úřadu zdravíme a přinášíme vám několik informací, 
aktuálních či trochu starších, které nás tady provázejí. Určitě to nejsou a nebudou jen letní 
aktuality, ale jako tradičně chceme poinformovat o tom, co více či méně důležitého se tady 
v rámci obce, v rámci našeho života objevilo. Pravidelně již několik let na tomto místě a v 
tento čas píšeme o nastupujícím létě, o očekávané pohodě, klidu a o určité radosti z toho, co 
se zde podařilo, co proběhlo, co se zvládlo a jaké jsou další plány. Letošní první půlrok ale 
nebyl jako vždycky, moc dobře stále všichni vnímáme všechno to nové, co jsme nikdo nechtěl 
určitě zažít a s čím jsme se od března museli naučit žít. Ano, všichni víme, o co určitě jde. I 
sem k nám dolehla aktuální metla celého našeho poznatelného světa, která jako jinde i u nás 
vnesla nové obavy z toho, co bude a řadu z nás uvedla do stavu napětí, strachu o sebe, o své 
nejbližší a třeba i z budoucnosti.     
 
Strašení jsme ale již zažili všichni dost a já rozhodně nechci nijak tuto stávající komplikaci 
nijak výrazněji prožívat a podporovat nějaké katastrofické scénáře. Chci být realista a místo 
stále dost početné i přetrvávající snahy kolem nás stále hledat jen špatné zprávy a 
pesimismus, chci raději těžit z toho, že vlastně je vše hlavně jen v našich rukách, že stále platí 
to jediné, že sami se musíme snažit, zasadit se o to a věřit tomu, že máme možnosti, síly, 
prostředky a hlavně štěstí vše zvládnout a sami si svůj osud i život řídit. A s tím naším životem 
je to stejné jako se životem tady u nás v Lochovicích. Je to a bude jen na nás, jak se tady 
budeme mít, jen na nás, co tu vybudujeme a zařídíme a nikdo by neměl mít právo tady u nás, 
bez naší vůle a našeho souhlasu, něco za nás rozhodovat a měnit. I ze své práce starosty se 
snažím na řadě míst, na řadě jednání i úřadech, dávat těm druhým tuto naši vůli najevo. 
 
Místo strašení chci ale předávat spokojenost a klid, spolu s určitým poděkováním za toto vše. 
Poděkování nám všem za to, jak jsme s nákazou, s virovou nákazou v posledních uplynulých 4 
měsících úspěšně žili, jak jsme se i trochu přizpůsobili a hlavně poděkování všem za to, jak se 
zde dařilo situaci zvládat, jak se zde vytvořila v počátcích nouzového stavu situace, kdy se na 
zprávy a potřeby z obecního úřadu hned spontálně vytvořila skupina dobrovolníků, kteří 
chtěli nám ostatním pomoci, kteří přicházeli s nápady, s pomocí, s rouškami a prostě dávali 
informaci o tom, že chtějí pomoc, že mají chuť podpořit snahu o klid a zvládání toho nového 
a nebo, že jsou schopni normálně žít, nabízet svoji práci, že jim není lhostejný osud třeba 
starého a osamělého souseda seniora, že stále chtějí nám všem stále prodávat třeba 
potraviny, poskytovat lékařské služby, prodávat léky, pomáhat tou svoji hasičskou rukou, ale i 
třeba se nadále řádně starat o čistírnu odpadních vod, která mohla být místem zvýšené 
nebezpečnosti a možných hygienických problémů. 
Osobně se domnívám, že poslední 4 měsíce ukázaly nám všem, jaké máme sousedy, kdo tady 
bydlí, kdo chce pomáhat a komu není ten druhý lhostejný. Nemám zájem něco zveličovat či se 
stále babrat v tom samém, ale chci jen ze své pozice poděkovat všem za jejich a vlastně náš 
přístup a za sebe jsem rád, že nic výrazně jiného a negativního tento čas u nás nepřinesl. Chci 
raději věřit, že vše toto nové je již za námi, že se v takovém rozsahu již v další době něco   
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takové neobjeví a nebudeme žít zase v době nouzového stavu. A i kdyby přesto nějaká ta 
„druhá vlna“ přišla, tak vím, že ji tady stejně budeme všichni chtít zvládnout s vírou – že zase 
bude líp… 
Dařilo se nám tady stále zvládat a řídit chod obce, vedení obce, celý úřad i zastupitelé se své 
práci řádně věnovali a snad i nadále mají vaší důvěru, pochopení a potřebnou podporu.  
 
V uplynulém období se zastupitelé sešli a rozhodovali : 
 
Zasedání dne 27.února 2020 
-přijali jsme rezignaci zastupitele pana ing.Červenky, který již nechtěl pokračovat v náročné 
práci zastupitele a na jeho místo podle výsledků obecních voleb nastoupila paní Zdeňka 
Novotná, schválili jsme na jednání rozdělení výše finančních dotací pro zájmové složky ( od 
fotbalistů, tenistů, rybářů, po hasiče, seniory, místní skupiny občanů a další organizace či 
žadatele ), v letošním roce jsme rozdělili více jak 170 tisíc korun, projednali jsme předběžný 
stav hospodaření obce za rok 2019, kdy finanční prostředky obce se dostaly na rekordní 
úroveň více jak 34 miliónů korun, schválila se zpráva o inventarizaci majetku obce 
k 31.12.2019, odmítla se žádost Jednoty COOP Hořovice na placení z obecních peněz 
likvidace odpadů z jejich prodejen v obci, rozhodovalo se o pronájmu obecních sportovišť na 
tenisových a volejbalových kurtech pro další rok, podpořili jsme nabídku provozovatele Pošty 
Partner v naší obci, kdy pan Ondráček nabízel možnost prodloužení týdenní provozní doby o 
dalších 8 hodin oproti původnímu návrhu České pošty, rozhodovalo se o výstavbě dětského 
hřiště v Netolicích, o vyhlášení nového konkursu na místo ředitele či ředitelky naší základní 
školy, projednával se stav veřejné zakázky na výstavbu splaškové kanalizace v Netolicích, 
schválilo se znění dohody o vzájemném provozování splaškové kanalizace mezi obcemi 
Lochovice, Lhotka a Libomyšl pro rok 2020, odsouhlasilo se rozpočtové opatření pro úpravu 
financování činnosti obce v počátku letošního roku, schválilo se proplacení faktur, smluv se 
společností ČEZ Distribuce na jejich práce v obci a třeba se řešil i stav veřejného pořádku a 
vandalství v obci, fungování čistírny odpadních vod, hodnocení cenových nabídek na 
dodavatele prací v rámci splaškové kanalizace Netolice, atd. 
 
Zasedání dne 16.dubna 2020     
Jedná se o plánované zasedání v době tzv.nouzového stavu. Zpočátku na základě rozhodnutí 
Ministerstva vnitra ČR nebyly odsouhlaseny z „moci úřední“ žádná jednání obecních 
zastupitelstev a to bez výjimky, kdy pro nás to přinášelo výraznou komplikaci zejména pro 
nutné odsouhlasení výsledku výběrového řízení na dodavatele prací splaškové kanalizace 
Netolice, kde hrozilo i odstoupení z prodlení od výsledku řízení a tak i případného zrušení 
celé zakázky. Dosáhli jsme přesto ze strany tohoto ministerstva mimořádného souhlasu pro 
naše jednání, a když jsme podle znění zákona o obcích v časovém postupu vše připravili, tak 
toto ministerstvo své předchozí nařízení zrušilo… Alespoň jsme ho tak měli již připravené. 
-Mohla se projednat zpráva o průběhu a výsledku výběrového řízení této zakázky, kdy obec 
na základě předcházejícího rozhodnutí ráda využila služeb externího hodnotitele. Do 
vyhodnocení předložených cenových nabídek se v prvním kole přihlásilo 14 stavebních firem, 
do 2.kola, ve kterém se již hodnotila pouze nabízená cena, předložilo 11 z nich konkrétní 
cenovou nabídku. Ceny se pohybovaly od necelých 15 milionů Kč až do 19 mil. Kč bez DPH. 
Zastupitelé tak na návrh hodnotitele schválili výsledek zakázky, kdy tyto práce bude zajišťovat 
vítěz řízení, firma RISL Hostivice, která předložila cenu ve výši 14 865 539,00 Kč bez DPH.  
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Jedná se o firmu, která v minulosti úspěšně mimo jiné zde na kanalizaci či vodovodní síti již 
odvedla práce za více jak 5 mil.Kč. Chceme věřit, že i kanalizaci v Netolicích řádně, podle 
původní ceny a v určeném termínu provede. Ze strany obce jí mimo jiné bude kontrolovat 
externí stavební a projekční dozor, osobně jsem chtěl původně pro naše zájmy i více využívat 
původně zvoleného obecního zastupitele za Netolice, po jeho rezignaci budeme hledat jiné 
řešení… Dále jsme projednali a odsouhlasili výsledek dotačního řízení a následného řízení pro 
nákup elektro multikáry pro potřeby úřadu, kdy jsme získali finanční dotaci ve výši cca 
500 000 Kč pro tento nákup a mohli tak schválit na základě předložených cenových nabídek 
prodejce vozidla a to firmu Mikeš Plzeň, v místě od ní již úspěšně jezdí obdobné stroje 
v Jincích a na Jivině. Obchod by měl být dokončen do letošního září, celkové pořizovací 
náklady bez dotace jsou cca 1,5 mil. Kč.  
Další čas byl věnován provozu naší čistírny odpadních vod, kdy po jejím skoro 10-ti letém 
provozu se již více a více objevují poruchy a závady technologie. Na zřejmě pochopitelný 
„obecný“ údiv jsme ze strany třeba i Státního fondu životního prostředí ČR ( přes něj přiteklo 
před lety potřebných 100 mil.Kč na výstavbu ČOV i splaškové kanalizace v obci ) byli 
informováni, že je obvyklé, že po 7 až 10 letech po výstavbě a provozu zákonitě dochází k 
nutné obměně technologie čistírny. Je to překvapující zjištění, když se i v některých případech 
setkáváme s nutným dokončováním či vylepšováním toho, co mělo být již od projektanta či 
dodavatele technologie dávno řešeno a to v době projektování či stavby ČOV. Ale asi „z cizího 
krev neteče“ a náš obecní požadavek na max.kvalitu své, vlastně jejich odvedené práce a 
z obecních peněz zaplacené práce, tak úplně OK třeba nebrali… A tak díky odborné pomoci 
společnosti VAK Beroun postupně opravujeme menší problémy, těšíme se, že ty větší 
nepřijdou, a když už tu jsou, tak opět s pomocí VAKu hledáme nejvýhodnější řešení pro nás. A 
tak zastupitelé odsouhlasili provedení nutné opravy a výměny celého systému řízení 
technologického provozu, kdy mimo jiné dojde i k přemístění celého elektronického centra 
z místa nad obrovskou vanou se splašky a kyselými výpary na jiné místo v budově, které bude 
více schopno chránit elektroniku nutnou pro řízení chodu ČOV. Škoda, že se nad touto 
„selskou pravdou“ již nezamyslel před více jak 10-ti lety projektant. O špatném a agresivním 
místě svědčí i fakt, že původní automatizovaný provoz po nějaké době musel přejít ( aby to 
fungovalo ) do mechanického řízení ve stylu „pokus-omyl“ a následně na konci letošní zimy již 
naši obslužní pracovníci museli několikrát denně vlastně zapínat a po kratší době opět ručně 
vypínat vše, aby alespoň nějak čistírna běžela… V současnosti, po další opravě zase je situace 
trochu lepší, ale velká oprava je nadohled. Dále se řešilo např. kritika našich občanů směrem 
k obyvatelům Azylového domu na nenošení roušek při svých cestách venku po obci a 
nedodržování stanovených opatření, na to jsme slyšeli, že zaměstnanci AD své obyvatele nijak 
nemohou vést a ovlivňovat – škoda, dále jsme řešili  délku koronavirového uzavření provozu 
mateřské školy, apod.. 
 
Zasedání dne 25.června 2020 
-s ohledem na předcházející okolnosti byl připraven k projednání oproti jiným zasedáním větší 
počet jednotlivých bodů 
-projednala se a schválila se účetní závěrka obce k 31.12.2019, závěrečný účet obce za rok 
2019, zpráva auditora o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019, obdobné materiály i za 
hospodaření základní školy a mateřské školy v roce 2019. Dále se odsouhlasil a vzal na 
vědomí průběh konkursu na obsazení místa ředitele/ředitelky školy, kdy v řízení zvítězila 
stávající zástupkyně paní Mgr.Hlaváčová, která školu do této doby od září 2019 v pověření  
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řídila. Schválilo se další rozpočtové opatření pro realizaci akcí obce či přijetí dotací, schválilo 
se znění smlouvy o dílo na výstavbu splaškové kanalizace v Netolicích, dodatek 
k předcházející smlouvě pro nákup zemního plynu pro odběrná místa v obci v roce 2021, 
znění smlouvy se společností VAK Beroun na opravu a výměnu systému řízení technologie 
pro čističku, schválilo se celkové znění dohody a dodatku č.1 pro naše tři obce propojené 
jednou kanalizací, schválilo se získání a přijetí dotace z Fondu Středočeského kraje na 
dofinancování výstavby splaškové kanalizace Netolice ve výši 3 miliónů Kč, řešily se 2 smlouvy 
o služebnosti od společnosti ČEZ Distribuce na jejich investiční stavby u nás, vyjadřovali jsme 
se k nabídce společnosti Správy železnic na obcí provozování čekárny pro cestující na našem 
vlakovém nádraží, schválil se bezúplatný převod pozemků pod chodníkem Domov do 
vlastnictví obce, schválilo se prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt v hasičské zbrojnici 
stávajícímu nájemci, kladně se schválila žádost o dar pro TJ Slovan Lochovice, projednalo se a 
kladně odsouhlasilo řešení zafinancování přestavby učebny přírodních věd ve škole, odmítla 
se předložená žádost občana na směnu pozemků, odsouhlasilo se proplacení nadlimitních 
faktur, schválilo se znění architektonické studie nástavby na stávajícím pavilonu MŠ pro 
rozšíření její kapacity, schválil se průběh a vítěz veřejné zakázky na provedení opravy 
chodníku kolem kostela, schválil se nákup 2 ks počítačů pro obecní úřad prostřednictvím 
centralizovaného nákupu ministerstva financí, projednalo se hodnocení průběhu nouzového 
stavu v obci s ohledem na koronavirovou nákazu, schválila se cenová nabídka na přeložku 
vodovodního vedení/přípojky pro budovu základní školy, projednali jsme stav a reálné přísliby 
rozhodnutí na udělení finančních dotací na výstavbu kanalizace v Netolicích, projednalo se 
zajištění organizace dalšího ročníku Běhu na Plešivec, projednali jsme udělení poděkování 
obce za hrdinský čin a záchranu života, vyslechli jsme informaci o záměru zdejší farnosti 
požádat o finanční příspěvek na opravu varhan v místním kostele sv. Ondřeje, apod..          
Účast zastupitelů na jednání byla v prvních případech prakticky 100%, na červnovém jednání 
se 3 zastupitelé omluvili. Ze strany občanů Lochovic je stále účast na jednání velice nízká, o to 
je překvapující, kolik pak přichází elektronických dotazů či návrhů s konstatováním, že není 
čas přijít… Možná by se více mělo zapřemýšlet nad tím, že ne všude vítězí facebook a sociální 
sítě, ale v chodu obce je potřeba přijmout osobní zodpovědnost a přijít… 
 
Stav hospodaření obce k 31.květnu 2020 
 
Je v současnosti již sice druhá polovina července 2020, ale přinášíme projednané informace o 
hospodaření naší obce, které byly předkládány zastupitelům na jednání koncem června. 
Všichni jsme konfrontováni s neblahou ekonomickou situací ve státě, o výpadcích státního 
rozpočtu, o omezení výběru daní finančními úřady a tak i o následující svízelné situaci, kam se 
budou řítit obecní rozpočty. Pro informaci uvádím, že rozpočet obcí a tak i naší obce je 
poměrně z velké části odkázán na daňové příjmy ze strany státu, ministerstva financí či 
jednotlivých finančních úřadů. Naše obecní další příjmy a výnosy z daní a obecních poplatků 
jsou vždy tak ve 1/3 výši a každá obec by v rámci svého rozpočtu měla být „ráda“ za to, co jí 
přinese oficiální rozpočtové určení daní. Situace nikdy nebyla nijak příkrá, i na veřejnosti se 
presentuje, že obecní rozpočty byly a snad i jsou v dobré kondici a vláda a i parlament se 
v tomto směru vždy chovaly vstřícně. V našich podmínkách to znamená, že nikdy obec 
neměla ani v minulosti takové množství finančních prostředků na svých účtech jako nyní, a i 
když velice zodpovědně za posledních 5-8 let hospodařila, investovala a spravovala obecní 
majetek, tak prakticky za tuto dobu vzrostl její finanční majetek o více jak 400 %. Dá se ale  
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říci, že tyto naše obecní peníze jsou určeny zejména pro financování výstavby splaškové 
kanalizace Netolice a výstavby sportovní haly v obci. Nebylo by totiž patřičné jenom dále tyto 
finanční prostředky dál shromažďovat a ochraňovat, neboť i v rozpočtu obce musejí peníze 
vydělávat a ne jenom ležet na aktuálně minimálních úrokových sazbách v bankách. 
Paradoxem je i stav, že se nám obtížně vysvětluje aktuální realita našich finančních 
prostředků a zároveň náš počin, při kterém vypisujeme žádosti o dotace na naše projekty. 
Dost často se objevuje odpověď – „vždyť má obec dostatek svých vlastních prostředků, tak 
proč žádáte…“ 
 
V poslední době se objevují v televizi či novinách ze strany novinářů pokládané dotazy řadě 
starostů na téma finanční škrty vlády jako důsledek stávající špatné ekonomické situace a 
dost těchto starostů uvádí, jak najednou mají o 10 až 30 či více procent méně peněz od státu. 
I tato situace se u nás řešila, kdy chceme na úřadě mít jasno pro zodpovědné financování 
činnosti obce a pro jednotlivé mandatorní obecní výdaje. 
 
Stav hospodaření obce k 31.5.2020 
- stav příjmů obce ( daňové příjmy „od státu“)   
                 rok 2019                                        rok 2020 
                 7.879 178 Kč                          7.492 057 Kč      - to je méně o 387 121 Kč 
                  - pouze za vybrané hlavní daňové příjmy a je zde patrné, že ta situace – prozatím – 
                     není nijak alarmující, jistě přijde i následně horší situace, ale v současnosti tato 
                     čísla nejsou tak tragická. 
 - celkově stav příjmů po konsolidaci k 31.5.2020 – 8 101947,02 Kč, tj.čerpání na 32,95 % 
                    -pro informaci uvádím, že schválený rozpočet obce pro letošní rok předpokládá 
                      celkové příjmy ve výši 24.512 400 Kč 
- stav výdajů – výdaje po konsolidaci k 31.5.2020  -  6.144 875,19 Kč, tj. čerpání na 18,71 % 
 
Je tak snad zřejmé, že dosavadní průběh hospodaření obce je obezřetný, hospodaření je stále 
s reálnou rezervou a je pravděpodobné, že naše hospodaření snad nedopadne v rámci 
vládních škrtů min. v letošním roce špatně. 

 
Průběh nouzového stavu „Covid-19“ v obci. 
 
Jedná se o období od vyhlášení nouzového stavu a zavedení v platnosti řady karanténních 
opatření MZ ČR od 16.března 2020. 
Ve vedení obce a z pozice obecního úřadu se ustavila koordinační dvojice ve složení starosta a 
místostarostka obce. Pro konzultace a zajišťování dalších činností a prací bylo podle potřeb 
opakovaně jednáno se zastupiteli panem Ondráčkem, Novotným a Ernestem, dále s paní 
zastupitelkou Novotnou, občany - pan Václav Velek, pan Josef Rott, s velitelem jednotky SDH 
panem Hermanem, úřednickou podporu zajišťovala paní Hana Hříbalová. Návazné hygienické 
a epidemiologické opatření v obci a doporučené postupy byly konzultovány ze strany starosty 
i s „místními“ lékařkami MUDr.Kačírkovou a MUDr.Smolovou. 
Jednání probíhala podle potřeby a momentální situace s tím, že vše potřebné se zajišťovalo 
operativně ihned. 
 
Na základě elektronických výzev a zpráv ze strany úřadu se vytvořila a podporovala skupina  
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občanů v oblastech : 
a) šití a výroba látkových roušek 
b) zajištění systému distribuce a roznášky balíčků základních potravin 
c) příprava, distribuce a roznášení rodinných balíčků s desinfekcí a ochran.rouškami 
Celkem bylo do těchto oblastí zapojeno více jak 30 osob, koordinaci a aktuální předávání 
elektronických zpráv zajišťovala paní místostarostka. 
 
Podpora ze strany hasičů, místních podnikatelů a dalších osob : 
-hned při vyhlášení nouzového stavu byli kontaktováni vytipovaní místní obchodníci – pan 
Velek a Ondráček s tím, že došlo k dohodě na jejich zapojení do organizace zajišťování 
nákupu základních potravin a přípravě balíčků k roznášce. Jejich aktuálnost byla udržována až 
do 26.května 2020. 
-zásahová jednotka SDH Lochovice zajistila ve třech vlnách provedení omytí a desinfekci 
všech kontejnerů na tříděný odpad v obci i našich přidružených místních částí, dále, 
desinfekci odpadkových košů, herních prvků, zábradlí a laviček v obci. 
-obecní úřad smluvně objednal provedení desinfekce všech ploch autobusových zastávek 
v obci 
-ve spolupráci s Klubem seniorů bylo vytvořeno více jak 350 rodinných balíčků s desinfekcí 
Anticovid a jednorázovými ústními rouškami, tyto balíčky seniorky roznesly a rozvezly do 
většiny RD v obci a v místních částech  
 
Další aktivity úřadu : 
-konzultace s vedením školy o karanténním postupu pro provoz, uzavření a následné znovu 
otevření MŠ, ŠJ a kuchyně 
-podle možností nabídka a distribuce získaných látkových roušek od občanů pro místní 
lékařky, lékárnu, nabídka pro obě prodejny Jednoty 
-při počátku nouzového stavu byly předány desinfekční přípravky Anticovid spolupracujícím 
lékařkám a ordinacím v obci 
-průběžná spolupráce a přenos informací mezi Krizovým štábem ORP Hořovice a obecním 
úřadem 
 
Zajištění nákupu či obstarání OOPP a desinfekcí : 
-celkem pro potřeby občanů a chodu obce zajištěno cca 4.000 jednorázových ochran.roušek 
-nakoupeno či získáno cca 170 litrů desinfekce Anticovid 
-zakoupena a instalována ochranná plastová přepážka do kanceláře úřadu – pokladna 
-ze strany podnikatele pana Josefa Rotta byl předán dar v hodnotě dalšího množství 
desinfekčních přípravků na ruce 
-obecní úřad zaplatil výdaje místní základní školy na nákup desinfekčních přípravků 
-pravidelné opakující se zprávy občanům v rámci smsinfokanálu obce s upozorňováním na 
nebezpečnost nákazy virem Covid-19 a na nutnost dodržování stanovených postupů pro 
zvýšenou hygienu rukou, používání desinfekcí, roušek a omezování shlukování osob… 
 

Výrazný podíl na zvládnutí nouzového stavu v naší obci měli : 
-zejména všichni občané naší obce 

dále 
-řídící a koordinační skupina ve složení starosta, dále zejména paní místostarostka Hrubá,  
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zastupitelka paní Novotná a velitel jednotky SDH pan Herman 
 

Poděkování ze strany obecního úřadu za pomoc : 
-místní podnikatelé Velek, Ondráček a Rott 
-členové zásahové jednotky SDH Lochovice 

-členky Klubu seniorů – zejména paní Budělovská 
-dobrovolníci – šití roušek a roznáška balíčků základních potravin a stálá podpora úřadu 

A všem, kteří byli zodpovědní a chránili sebe, své rodiny i celé území naší obce před 
zavlečením virové nákazy Covid-19 k nám… 

 
Dětské hřiště Netolice 
 
V návaznosti na další rozvoj naší obce a s ohledem na zájem podporovat jednotlivé formy 
společenského života a potřebného vybavení ve všech částech naší obce i místních částí se 
naplánovala a následně realizovala výstavba dětského hřiště v Netolicích. Impuls vzešel 
z obce i společně od rodičů zejména menších dětí z Netolic. Výhodou bylo, že díky osvícenosti 
předcházejících zastupitelů, byl k dispozici vhodný obecní pozemek v horní části Netolic a to 
v místě snad původního prostoru pro otáčení autobusů či jiných velkých vozidel. 
 
Bohužel se pro tuto zvelebovací akci nepodařilo „napasovat“ na dotační titul, byla to ale jen 
komplikace pro financování, na druhou stranu možná výhoda pro variantu rychle konat. 
Dotace jsou lákavé, ale související agenda i velice dlouhý čas příprav a realizací dost často vše 
dává na hranu – je to ještě výhodné a nebo se na to nabalilo tak hodně dalších agend, zpráv, 
technických řešení, které vše zdražují a prodlužují… Dost často se stává, že postup pro splnění 
agendy příloh žádosti o dotaci ( bez nich se vůbec žádost neprojedná ) je tak rozsáhlý a tato 
rozsáhlost podmiňuje vypracování podkladů a doložení certifikátů, které se musí objednat a 
zaplatit a dost často je tak na zvážení, když – nežádáme o dotaci a zafinancujeme si to tak 
sami, tak se to rovná nebo u menších projektů je to levnější než varianta – chci pro projekt 
dotaci, ale pro ní si musím nechat zpracovat to či ono, všechno to musím zaplatit, cena 
projektu se výrazně zvýší, ale nakonec výsledná částka dotace je mnohdy nižší, než při 
variantě, že si to od prvopočátku celé zaplatíme sami. Výsledek je stejný, ale obecní peníze se 
použijí v třeba nižší výši a je pocit, že se nemusí platit někomu, který jen parazituje na 
dotačním systému a cítí se být důležitý a vše dělá jen pro svůj prospěch. 
 
A tak to šlo ráz na ráz. Zastupitelé koncem února schválili koncepci výstavby dětského hřiště, 
ihned se objednalo vybavení – herní prvky a prakticky po jejich vyrobení a namontování se 
koncem května vše dokončilo. A to se ještě zajišťovaly zemní úpravy, výstavba zpevněné 
plochy pro pergolu, výroba a montáž vlastní pergoly i potřebné oplocení. S uznáním 
konstatuji, že mile překvapili místní, kdy ve dvou sobotních brigádách bylo v místě prací jako 
na mraveništi. Potvrdilo se, že jsou v obci lidé ochotní, že jsou pracovití, že vnímají variantu 
své pomoci obci pro to, aby se tu všem lépe žilo. Je to podstatně větší paráda něco 
podobného nebo jiného v obci plánovat, když je hned patrná reakce a podpora místních. 
 
Po všech dokončovacích pracích se už mohlo jen slavit – v neděli 14.června 2020 bylo 
slavnostní otevření zlatým klíčem vstupní brány a dětské hřiště bylo tak plně zprovozněno. Na 
cestě je jen ještě dětské pískoviště, výrobce nedodržel původní termín a zboží má dodat do  
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poloviny července. Součástí nedělní slávy bylo setkání místních i rodáků, posezení s báječnou 
hudbou od rodiny Mařáků, s báječným upečením od místních kuchařek a s také určitě 
báječným občerstvením od restaurace Záběh. Vše korunoval i skákací hrad a přibližně 100 
návštěvníků a dětí prožili parádní odpoledne. Nemohli se ale rozsedět, vše naštěstí ukončil 
déšť, který určitě pomohl k tomu, aby se zde ještě něco mohlo dále urodit…  
 
Splašková kanalizace Netolice 
 
Velmi významná, rozsáhlá, potřebná, náročná a drahá akce pro místní z Netolic a určitě velmi 
přínosná i pro nás, dole v Lochovicích. Tuto akci již upřednostnil bývalý starosta pan Komzák, 
který tuto myšlenku obhajoval, začal připravovat odborné podhoubí pro následující realizaci. 
Jeho popud nezapadl a po minimálně 5ti leté přípravné etapě se může konstatovat – stojíme 
na začátku stavby. Cesta sem nebyla nijak jednoduchá, určitě všichni místní vnímali jak 
potřebné kroky se strany úřadu, našeho úřadu i třeba vodohospodářského úřadu z Hořovic, 
vnímali určitě i svoji semknutost všech místních, kteří i třeba své pozemky propůjčili a to bez 
platně s vidinou – „když mohu pomoci, tak neškodím a pomáhám“, stejně jako vnímali i černé 
myšlenky ojedinělého škůdce, který chtěl na tomto obecním zájmu parazitovat a pakovat se, 
vlastně napakovat, protože to pakování z kola ven se s pomocí určité taktiky vedení obce 
podařilo a jen způsobil to, že vše se minimálně o 1-1,5 roku pozdrželo, že jsme přišli o více 
peněz v rámci bohatších dotací, ale zároveň všichni víme, kdo je kdo. Je to vždy o nějakých 
těch spravedlivých „božích mlýnech“. 
 
Výsledek je takový, že obec má platné územní rozhodnutí, platné stavební povolení, vše 
potřebné ze strany dalších úřadů či institucí – např, vyjádření od KSÚS, podařilo se s menšími 
obtížemi i realizovat veřejnou zakázku pro výběr zhotovitele stavby a podařilo se s tímto 
vítězem řízení uzavřít smlouvu o dílo. Je tak dohoda, že vlastní práce by měly být zahájeny 
v závěru prázdnin. Realizace nebude pro místní jednoduchá, určitě dojde k omezení průjezdu 
a třeba dalším komplikacím, ale už to pojede… 
 
Pro financování akce jsme již v roce 2018 připravovali žádosti o dotace z ministerstva 
zemědělství a státního fondu životního prostředí, neuspěli jsme z důvodu našeho boje 
s místním zlatokopem, následně v závěru 2019 a počátkem roku 2020 jsme za výrazné 
pomoci pana ing. Tomáše Hejduka ze Lhotky opětovně připravili obě nové žádosti s tím, že si 
vybereme tu, kde získáme více peněz. V současnosti již víme, že oba úřady nám dotaci 
odsouhlasily a tak čekáme jen, která bude vyšší. Vedle toho jsme ještě předkládali žádost na 
Středočeský krajský úřad o dotaci na dofinancování, zde jsme získali 3 milióny korun. Je tak 
předpoklad, že z reálné ceny kolem 18 miliónů se snad zadaří a minimálně 50% nákladů 
uhradíme ze získaných dotačních peněz. Je to snad potěšující zpráva pro všechny místní, když 
se podle snů dostáváme do reálných představ a dosedáváme na příjemnou realitu – 
minimálně 5ti letá práce se kladně zúročuje.  
 
Teď jen už aby se začalo a aby vše běželo podle původní představy. Je i parádní, že v rámci 
této dlouhé přípravy, kdy se zde v Netolicích objevily i jiné nové domy, se kterými nebylo 
počítáno v době projekčních prací, tak že i tito noví majitele či potencionální majitelé mají 
zájem si doobjednat svoji kanalizační přípojku…    
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Péče o zeleň v obci 
 
Určitá každoroční malá bouřka mezi některými lidmi a úřadem tady u nás. Ať chceme či 
nechceme, i když věřím, že vlastně stejně chceme, tak nám tady tráva roste a roste. Na nic se 
neptá, když je vody v půdě málo, tak si roste zvolna a když je dešťových vod a slunce hodně, 
tak roste jako blázen. A chce být vidět a chce být všude a nijak se neomezuje. Velká řada lidí 
toto vidí a smířila se s tím, že se sekat tráva musí, že se někam musí odvést, nejlépe do 
obecní bioskládky, že se pro doma zařídí a že velká řada z místních lidí chce a může pomáhat 
s tímto zeleným požehnáním i na ostatních pozemcích, vždy je jednodušší je označit jako 
obecní. Tito lidé se i drží zásady, že přece chci pomoci pro lepší vzhled, pro lepší život v obci a 
nebo i pro to, aby obecnímu úřadu a 2 sekáčům pomohli.  
 
Práce je to v této oblasti dost a dost, jenom obecní hřbitov posekat a uklidit od trávy je 
prakticky 5-8 dnů v rozsahu od rána do odpoledne. Vedle toho jsou hlavní plochy v centru 
obce, před školou, u pomníků, u kostela, celá Nádražní ulice, park u Lhotecké ulice, dětská 
hřiště a zejména zahrada v mateřské škole, a ještě tam a tam. Prostě práce „jako na kostele“ a 
to bez ohledu, že jsou další práce pro tyto sekáče údržbáře, které se dělají celoročně. A vedle 
toho se každý rok objevují zprávy pro obec či starostu– „tady u nás, za naším plotem jste ještě 
nesekali, je to tady hrozné, kdy už konečně přijedete…, my sami si sekáme doma, ale u plotu 
to vyžadujeme od vás, a tak sebou hoďte…“ Uznalý a rozumný člověk se zamyslí, až pak se 
dotazuje a vstřícně uznává i pohled z druhé strany. Někdo ale nechce a úplně zbytečně 
vzrůstá napětí a i rozčarování, že opravdu obec nemůže hned a rychle bystře reagovat. A tak 
se třeba těší, jak to při dalších těch obecních volbách osladí, protože se hned nevyšlo vstříc. 
Chci ale dokončit myšlenku v tom duchu, že naštěstí těchto zpočátku nechápajících je velmi 
malé množství a výrazně je válcují ti, kteří jdou a v rámci svého zdraví, sil a času tuto příjemně 
nepříjemnou zelenou záplavu pomáhají zvládat.  
 
Děkuji tak všem, kteří pomáhají a starají se nejenom o tu svou zeleň, ale i třeba o to obecní 
tam u nich. Bez nich a snad vlastně bez nás takových, tato obec nemůže fungovat a patří jim 
dík. Ti ostatní, prosím, mějte buď pochopení a trpělivost a nebo můžete mít také dobrý pocit, 
že se od vás ostatní také dočkali něčeho   n a  v í c. 
 
Stromy na Oboře 
 
Koncem března se skupinka místních obrátila na úřad s peticí za provedení zásadního ořezu 
cca 7 lip, které jsou ve středu Obory, které jsou sice hezké a je žádoucí v přírodě a kolem sebe 
je mít, ale tak trochu se znelíbily. Používaly se argumenty o špatném zdravotním stavu 
stromů, zanedbané péči, o padajícím lupení, o stínu, o trávě, o možnosti pádu větví, prostě 
řada argumentů, které nebyly špatné, ale asi až tak ne akutní. O víkendu jsme se pod stromy 
sešli, snad jsme vzájemně došli ke shodě, že zase až tak to „hrozné“ není, mnozí zavzpomínali 
na dobu, kdy je sami v mládí sázeli a snad se i odsouhlasila varianta, že o tom, jak tyto stromy 
vypadají a rostou, mají určitý vliv i třeba ti místní. Vše je ale relativní, z druhé strany se zase 
uznalo, že si každý, v dobré víře, nemůže na obecním dělat jen to, podle sebe.  
 
Platí, ale, že když se lidé chtějí domluvit, tak se řešení nalezne, protože chtějí. A tak se na 
podporu tvrzení o řádné či přijatelné péči ze strany obce o zeleň, i na Oboře, domluvilo, že se  
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objedná další odborný posudek a podle něj se uvidí či bude postupovat. Jak se domluvilo, tak 
se udělalo. Odborná ochranářská firma se oslovila, ta do měsíce přijela, do dalšího měsíce 
poslala fakturu na částku kolem 10 tisíc korun a přiložila svůj posudek.  
 
Za naši obec jsme oba dva s kolegou si kladně oddechli, ve zprávě je mimo jiné konstatováno, 
že zdravotní stav těchto stromů ve věku cca 50 let je stále relativně dobrý, že mají před sebou 
ještě minimálně ten samý věk, že je škoda, že u jednoho až dvou stromů někdo v minulosti 
neodborně chtěl redukovat zdravé větve a vlastně vyrobil pahýly a že myšlenka na zásadní 
redukci větví a zeleně do malých koulí hned nad kmenem ( na babku ) není vhodná, není 
nutná a že to není přátelský počin ke stromům. Strom nejen stíní neblaze, ale i blaze, lupení 
není jen škodlivé tím, že padá dolů, ale pro nás je prospěšné hlavně tím, že vyrábí kyslík. 
Stromy vlastně v tomto místě vytvářejí iluzi venkovské ulice mezi domy a že by mělo být na 
vše nahlíženo tak, že přece máme přírodě pomáhat, a ne ji sobě podřizovat. Snad časem 
došlo ke zklidnění a toleranci, k porozumění a zdravý rozum snad zde zvítězil. I tak děkuji za 
pochopení a třeba i zklidnění… 
 
Viadukt pod Oborou 
 
Stále narůstající a již historický problém, kdy průchod pod viaduktem směrem na Oboru je 
nejen pro motorová vozidla omezující a málo přehledný, ale zejména pro všechny pěší je tato 
cesta čím dál tím víc nebezpečnější. Je to problém, který je zde dlouhodobě a prozatím žádné 
konkrétní kroky pro změnu či nápravu nepřišly. Není až tak jasné, kdo by tyto kroky pro větší 
bezpečnost měl zajistit, jestli krajský úřad, jestli krajská SÚSka, jestli Policie, jestli stavební 
úřad v Hořovicích, jestli České dráhy a jestli někdo jiný – jistě to nikdo neví. Jediná jistota je ta, 
že je průchod stále víc a víc nebezpečný a asi ten, kdo to má řešit, by měl být náš obecní 
úřad. V loňském roce se připravily varianty řešení, objel se krajský úřad, krajské silnice a 
policie, navrhovalo se prozatímní rychlé a snad dostatečné řešení ve formě elektrické 
dopravní signalizace – auto má červenou a stojí a člověk může projít, následně mají auta 
zelenou a jedou, lidé dále jdou po chodníku – tak to bylo prosté a jednoduché. Asi kvůli tomu 
to z pohledu police nešlo odsouhlasit, byl nám doporučován nový viadukt, ať si to zařídíme… 
 
Hledalo se řešení pro další jednání, obecní úřad si zadal vypracování studie závěsné kovové 
lávky, která by vedla nad úrovní silnice, a to v místě nad strouhou, z každé strany by 
navazovala na nový či přivedený chodník. Lidé by mohli bez větších obav procházet, mezi nimi 
a auty na silnici by bylo ještě zábradlí a snad by to tak mohlo fungovat. Jediná komplikace by 
byla při povodních, naštěstí ty velké tu nejsou až tak často a mnohdy je ani některé generace 
ani nezažijí. A ti, kteří mají to štěstí tak ví, že voda si vždy cestu nalezne a teče všude tam, kde 
se vejde a pro to jí nejlépe vyhovuje celý profil cesty pod či uvnitř viaduktu. A tak je 
předpoklad, že ocelová závěsná lávka té případné vodě vadit nebude. 
 
Toto nakreslené řešení se dostalo na svět, obecní úřad začal hned jednání s dotčenými 
partnery o tom, zda jim tato studie vyhovuje a sbírat tak jejich připomínky pro následné 
vyhotovení projektové dokumentace – potřebné pro stavební povolení. Tuto studii tak do 
současnosti odsouhlasil Středočeský krajský úřad, Středočeská správa a údržba silnic, Policie 
ČR dopravní inspektorát Beroun, nově v závěru června i vlastník Podlužského potoka – Lesy 
České republiky. Ode všech již máme jejich kladné vyjádření s tím, že pokud se splní jejich 
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prodiskutované a ne nijak výrazně limitující připomínky, tak podpoří stavební řízení. 
V současnosti si brousíme zuby na České dráhy a hledáme vhodnou skulinku na jejich 
přesvědčení, aby nás tak podpořili a dále jednání na vodohospodářském úřadu stavebního 
úřadu Hořovice. Zde to snad na rozdíl od Českých drah nebude tak obtížné, tak trochu máme 
vyjednávací prostor s ohledem na z hořovického pohledu potřebný rozjezd stavby jejich 
Východního obchvatu. 
 
A tak s radostí informuji o tom, že naše sliby na hledání dohledného řešení pro zvýšení 
bezpečnosti u viaduktu zase jako v minulosti nezapadly, ale že se v tom něco děje a že se 
postupuje sice pro někoho pomalu, ale s ohledem na minulost tohoto problému a vlastně 
neřešení tohoto problému, se alespoň postupuje k řešení a realizaci úprav. I zde platí, že snad 
se vše i nadále bude dařit – v případě, že by někdo z místních měl dobré vazby na České 
dráhy, nebo SŽDC nebo Správu železnic, tak velice přivítám jeho kontakt s možnou nabídkou 
pro pomoc v této obecní svízeli…    
 
Náhon k traktorce 
 
Používám toto označení, které je v hlavách zdejších obyvatel zakořeněné. Již delší dobu se ale 
nejedná o náhon ve smyslu vodního díla, ale pouze něco, co tu po něm historicky zůstalo 
v části obce od silničního mostu prakticky k poslednímu rodinnému domu ve směru 
k železniční trati, a je výhodnější to nazvat silničním příkopem. To, že to již není vodní dílo – 
náhon je pro nás tady výhodnější, mohli jsme tak dosáhnout stavu, že se podařilo si prosadit 
svoji a začít to měnit k lepšímu. Vodní dílo by spadalo do rozhodování jiných úřadů, které by 
měly před obcí přednost. To, že to již není vodní dílo, se tady v obci mohlo vědět již více jak 
40 let, tehdejší ONV v Berouně na základě technického stavu dalšího zařízení v bývalé 
traktorce jednal a rozhodl o tom, že toto vodní dílo nechal uvést do „bezškodného“ stavu, to 
znamená že fakticky rozhodl o tom, že se již zruší. Uložil tehdejšímu Státnímu statku 
Lochovice provedení likvidace zásypem. Možná, že to i začalo, argumentovali jsme 
v současnosti i tím, že pod silnicí na Hostomice za mostem již v té době byl náhon zasypán a 
pak práce usnuly. A toto rozhodnutí pak spalo na Okresním archivu v Berouně, kde se nám 
podařilo v roce 2018 vše dohledat.  
 
Od této doby se táhla jednání s paní Schumovou, spolumajitelkou pozemků v rámci náhonu, 
aby nám, obci, jako druhému spolumajiteli, zbývající část pozemků prodala. Prakticky po roce 
se dosáhlo souhlasu a v závěru loňského roku zastupitelé schválili kupní smlouvu. Vše již tak 
patřilo obci a mohli jsme více konat. Podporou pro jednání obce byl i místní pan architekt 
Šrom, který svým umem vytvářel pozemkový posun v již bývalém rébusu. Dalším jednáním o 
našem záměru na zasypání náhonu v této 1.etapě jsme získali na svojí stranu i paní 
ing.Dlouhou z vodohospodářského úřadu Města Hořovice, která pečlivě na místě vše 
prověřila a podle původního rozhodnutí ONV v Berouně přislíbila udělení souhlasu tohoto 
úřadu s plánovanými pracemi. Do konce loňského roku to nestačila, šla do starobního 
důchodu a naše žádost o udělení souhlasu s pracemi tam na úřadě zapadla. A zapadla dost 
hluboko. V březnu 2020 jsem se dotazoval na stav věci a vše se začalo točit dál, ale úplně 
jiným směrem. Obdrželi jsme nějaké vyjádření z tohoto úřadu, že si provedení prací 
nemůžeme dovolit, že náhon je funkční, slouží pro akumulaci vod a bla, bla bla.  
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Mezi tím jsme ale obdrželi písemný souhlas a vyjádření z Povodí Vltavy, že náhon již právně 
neexistuje, není to vodní dílo a je na vlastníkovi, tedy obci, co s ním provede. I dotazovaná 
Středočeská správa a údržba silnic s naším řešením neměla problém a byla pro naše práce. A 
tak se zahájilo postupné zasypávání příkopu na místě náhonu, vytváření vrstev pro budoucí 
výstavbu nového chodníku, provedla se pokládka dešťového trativodu s budoucím přetokem 
původním prostupem pod silnicí do Litavky. Součástí prací je i příprava na nové veřejné 
osvětlení. Práce se ale znelíbily a dostal jsem předvolání na stavební úřad, kde již bylo 
připraveno rozhodnutí, že se nám tyto práce nedovolují či vlastně zakazují. Byl jsem rád, že se 
podařilo dlouhým monologem na konci pracovní směny připravený závěr zapudit a odcházel 
jsem s tím, že máme, alespoň slovní souhlas k našemu konání.  
 
A tak podle hesla „našemu konání buď boží požehnání“ jsme snad vše to proti zapudili a 
pustili se do plánovaných a realizovaných prací. Předpokládá se, že v první etapě prací dojde 
k úplnému zasypání původního náhonu, v současnosti zpustlého příkopu, dojde k vyrovnání 
plochy mezi silnicí a řadou rodinných domů, že se tak trochu přirozeně vytvoří nějaký systém 
pro tam parkující vozidla místních obyvatel, že se vytvoří dostatečný zásyp pro další výstavbu 
chodníku, spolu s dešťovým trativodem a novým veřejným osvětlením. Pro nový chodník se 
objedná projektová dokumentace a požádáme o stavební souhlas pro jeho výstavbu. 
V současnosti se vše řeší až za poslední rodinný dům před železničním přejezdem, pak ve 
druhé etapě se bude postupovat až k železničnímu přejezdu a podle výsledku jednání 
s Českými dráhami se bude řešit 3.etapa a to od přejezdu dále kolem ČOV až do blízkosti 
domů v rámci bývalé traktorky. Snad nám tyto plány nikdo nezhatí, když jsme si uhájili 
začátek a snad to pofrčí dál…  
 
Záměr na výstavbu kravína v Netolicích 
 
Informace je trochu z jiného soudku, když …. Počátkem letošního roku se stylem „jedna paní 
povídala“ na obecní úřad dostala informace, že jeden z občanů Netolic reálně podniká 
všechny kroky pro to, aby získal stavební povolení pro výstavbu objektu na ustájení cca 20 ks 
dobytka hned u svého domu a to v části za svým plotem. Bylo zvláštní, že se takto plánovalo, 
neboť je zažité, že jakýkoliv budoucí stavebník se ponejprve jde informovat na náš úřad ( 
vlastně to tak je i v jiných obcích ) zda je jeho představa možná a přípustná. Proto jsme nijak 
o tomto záměru oficiálně nevěděli a ujišťovali se vzájemně, že pro tyto pozemky, na kterých 
se mělo stavět, to platný územní plán nepovoluje. Realita se následně měnila a obecní úřad, 
potažmo starosta (abych se nijak při své povaze neschovával) měl jistě chápatelný počin, že 
musím naše prostředí v místě i v Lochovicích o této získané informaci informovat. Asi jsem si 
tímto hodně nadrobil, byl jsem hned tak trochu uminutě pranýřován v tom duchu, že je vše 
v pořádku a co jsem si to vlastně jako starosta dovolil takto vše zveřejnit. 
 
Jako starosta a tam nebydlící obyvatel Lochovic jsem rozhodně neměl nějaký svůj osobní 
zájem být proti. Musím jen pro naši správu obce ctít stávající legislativu, která pro naši obec 
pro výstavbu je zapracována do platného územního plánu obce. Tento územní plán obce byl 
po dobu cca 4 let zpracováván, zveřejňován, připomínkován a následně před cca 2 lety 
schválen v zastupitelstvu obce jako závazný. A platí tak do doby jeho změny. A tento plán je  
závazný pro všechny a starosta obce je zodpovědný i právně zodpovědný za jeho dodržování. 
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Tento územní plán, pro vysvětlení, určuje v obci plochy pro výstavbu, plochy, kde není možná 
výstavba nemovitostí a plochy, které mohou být podmínečně za splnění určitých podmínek 
zastavěny. Tento územní plán pro obec nechává zpracovávat odbor územního rozvoje ORP 
Hořovice a tento úřad či tento úředník navrhuje a vnáší pro ta či ona území v katastru obce 
své doporučení o dalším využití a po schválení je vše závazné. Odbornost tohoto úředníka 
nelze nijak zpochybňovat, určitě je zkušený a odborně znalý, aby pro zastupitele, převážně 
neodborníky, ale zástupce lidí v této oblasti či obci, připravil pro jejich rozhodnutí to nejlepší 
řešení. A tak do určitých pozemků v sousedství rodinných domů v Netolicích, směr na 
Praskolesy či Tihavu, bylo navrženo a následně schváleno, že jsou to pozemky určené pro 
„zahrady, sady a záhumenky“ a jsou mimo zastavitelnou část obce. Existuje ale možnost, aby 
se dal souhlas na tomto místě s výstavbou staveb, které ale svým charakterem navazují na 
tento tzv.účel pozemků. Dá se tak předpokládat, že pro zahrady, sady a záhumenky zde 
mohou vzniknout do nějakých limitů např. zahradní domky, budovy pro seno, případně 
budovy pro umístnění zemědělské techniky či něco třeba podobného. Toto vše by tak 
jednoznačně a odborně vyplývalo z určení v rámci územního plánu. 
 
Po určité intervenci, kterou jsem byl kontaktován, se na úřadě uskutečnila schůzka 
potencionálního stavitele a jeho spolupracovníků či příznivců, kde se vzájemně obě strany 
informovali o svých stanoviscích. Rád konstatuji, že se jednalo o vstřícnou debatu, slušně 
vedenou, pouze si každá strana tvrdila to své. Zde se ukázalo, že se opravdu v předmětném 
místě plánuje tato stavba, velikost má být větší, mělo či má se jednat o až 40 ks mladých 
býků. Pro jednání jsem odmítal označení, že jsem osobně proti tomuto záměru, byl jsem 
informován, že místní s tím problém nemají a že je vše na dobré cestě, neboť stavebník si od 
toho samého úředníka, který limity pro tyto pozemky do znění územního plánu vkládal, tak 
získal vyjádření, kdy se vše o min. 360 stupňů mění a vlastně kravín sousedící hned s domy 
občanů asi tak vlastně spadá do kategorie staveb vhodných pro zahrady, sady a záhumenky. 
Z tohoto jednání jsme se rozešli s tím, že se ještě sejdeme, neboť stejně stavebník i každý jiný, 
vždy potřebuje souhlas místní samosprávy. A tak se obtížně přijímalo, že uvádění všichni či 
většina místních s budoucím kravínem nemá problém, když v současnosti je na úřadě v této 
věci již okolo 40 podpisů od místních lidí (Lochovice, Netolice a okolí) kteří vyjádřili svůj 
nesouhlas. Pro naše posouzení odborné stránky věci byla kontaktována paní arch. Štádlerová, 
která nám celé znění a obsah územního plánu připravila a vypracovala, aby dala své 
vyjádření. V písemné odpovědi uvádí, že stavba v takto velkém rozsahu by neměla být brána 
tak, že se zde do této lokality a bezprostředně do zástavby domů plně hodí, souhlasila by tak 
s počtem do max.10 ks dobytka. Potvrdila názor obce, že nejvýhodnější varianta by byla 
taková, že se objedná vyhotovení změny územního plánu, které projde obvyklým stanoveným 
způsobem a připomínkováním, kdy následně bude vše odsouhlaseno v zastupitelstvu obce.  
 
Při druhé schůzce v této věci mezi stavebníkem a naším úřadem došlo k závěru, že tento 
závěr je pro obě strany ( pro obecní úřad i pro budoucího stavebníka ) přijatelný a snad bude i 
průchozí. Tímto svým dlouhým popisem reaguji na kritiku na svoji osobu-starosta obce, že 
jsem měl něco rozpoutat o své vůli a že na straně mého tvrzení nejsou žádné odborné 
argumenty, které by byly proti tomuto záměru. V současnosti tak jsou proti sobě – původní 
záměr stavebníka, podpisy řady lidí s nesouhlasem s výstavbou na tomto místě, dále platný 
územní plán obce, špatně chápatelný veletoč úředníka územního úřadu se svým vyjádřením o 
přípustném stavebním záměru, vyjádření architektky a to ve shodě s navrhovaným postupem  
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ze strany našeho úřadu. Jiné informace zde nejsou, nebo o nich úřad u nás neví a snad nic 
jiného se v současnosti v této věci neřeší. Kladem pro nás byl závěr z posledního jednání 
s potencionálním stavebníkem, že souhlasí s tím, aby vše řešila změna územního plánu. 
V případě, že záměr stavby bude v souladu se zněním územního plánu a že místní lidé 
(v Netolicích) se stavbou nebudou mít problém, tak určitě obecní úřad nebude mít žádný 
problém udělit svůj souhlas. Domnívám se, že tyto věci se musí řešit tak, aby to bylo 
v souladu s vůlí obce a platnou, byť obecní, legislativou.   
 
Poděkování obecního úřadu 
 
Chci touto cestou ještě jednou poděkovat panu Tomášovi Kohoutovi, členovi zásahové 
jednotky sboru dobrovolných hasičů Lochovice, který se velmi významnou měrou zasloužil o 
záchranu lidského života při dopravní nehodě motocyklisty koncem května 2020, který 
havaroval v zatáčce u čistírny odpadních vod a velmi vážně zraněn zůstal ležet po pádu ve 
vodách Litavky. Díky jeho bleskovému příjezdu, ohlášení dopravní nehody a zejména 
poskytnutí základní předlékařské péče při velmi devastujícímu zranění prakticky zachránil 
život motocyklisty a ukázal nejen svoji morální vyspělost, ale i dostatek odvahy a odborné 
připravenosti.  

Pan Tomáš Kohout byl pozván na krátké posezení na obecní úřad, kde za přítomnosti starosty 
a paní místostarostky Hrubé mu bylo předáno toto poděkování a menší finanční dar.  
Zároveň byl i tento příběh se šťastným koncem odeslán na ředitelství Hasičského 
záchranného sboru pro zařazení do ankety „Hasič roku“. Držíme palce, aby i zde byl úspěšný 
s tím, co dokázal. 
 
Vážení občané, přeji vám za sebe a své spolupracovníky hodně zdraví a pohody i příjemné a 
klidné prožití letošních letních dnů. 
                                                                                                                             Mgr. Jaroslav Křivánek 
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