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Osová Bítýška a místní
část Osová

Ze zastupitelstva obce
Ze zasedání Zastupitelstva obce Osová Bítýška, konaného dne  02. 06. 2020
Zastupitelstvo obce: 
schvaluje upravený program jednání Zastupitelstva 
doporučuje  Společenství domu vlastníků Osová Bítýška č.p. 94 odkázat se ve věci
zjednání nápravy ohledně užívání pozemků p. č. 1952/6 a 1952/8 v k.ú. Osová Bítýška
na obecné soudy – viz „Nový občanský zákoník“, který ve svém § 12 stanovuje, že
„Každý, kdo se cítí ve svém právu zkrácen, může se domáhat ochrany u orgánu vyko-
návajícího veřejnou moc (dále jen „orgán veřejné moci“). Není-li v zákoně stanoveno
něco jiného, je tímto orgánem veřejné moci soud.“ Jelikož Nový občanský zákoník ve
vztahu k ochraně držby, jak je upravena v § 1003 Nového občanského zákoníku, vý-
slovně nezmiňuje žádný jiný orgán veřejné moci, je možné se jí domáhat pouze u věcně
a místně příslušného soudu tzv. posesorní žalobou. 
bere na vědomí reakci výboru SVJ Osová Bítýška č.p. 94, kdy byly upraveny rozestu-
py mezi kameny tak, aby byl na obecní pozemek p.č. 4369 v k.ú. Osová Bítýška pří-
stup. Zastupitelstvo obce shledává v současnosti nastolený stav jako dostačující. 
bere na vědomí úpravu kamenů před hranicí pozemku p.č. 1952/6 v k.ú. Osová Bítýška
výborem SVJ Osová Bítýška č.p. 94 a shledává v současnosti nastolený stav jako do-
stačující. 
zamítá záměr prodeje části pozemku p.č. 3589 v k.ú. Osová Bítýška
zamítá pronájem části pozemku p.č. 3589 v k.ú. Osová Bítýška 
neschvaluje  prodloužení lhůty pro zahájení stavby na pozemku p.č. 30/32 v k.ú. Osová
Bítýška, a to ani o jeden rok.
odkládá projednání „Žádosti o prodej části pozemku p.č. 68/14 v k.ú. Osová Bítýška“
po dokončení digitalizace Osové Bítýšky, kdy budou známy přesné hranice pozemků
a bude nová digitální mapa.
zamítá záměr prodeje pozemku p.č. 2418 v k.ú. Osová Bítýška.
schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 34 v k.ú. Osová
odkládá projednání „Žádosti o pronájem části pozemku p.č. 122/2 a 122/1 v k.ú. Osová
Bítýška“ po dokončení digitalizace Osové Bítýšky, kdy budou známy přesné hranice
pozemků a bude nová digitální mapa.
schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemeni č. NM-014330058336/001 na poze-
mek p.č.3807 v k.ú. Osová Bítýška. Na pozemku byla provedena stavba
„O.Bítýška,VN92,BTS,NNk,Sláma,pč.3836. Věcné břemeno se zřizuje za účelem u-
místění distribuční soustavy – kabelového vedení NN, VN sloupové trafostanice.

schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemeni č. NM-014330057608/001 na poze-
mek p.č. 2430/1 v k.ú. Osová Bítýška. Na pozemku byla provedena stavba
„O.Bítýška,DPNNv,p.č. 70/2,pbč.231,Kubíček“. Věcné břemeno bude zřízeno za úče-
lem umístění distribuční soustavy – venkovní vedení NN.
zamítá poskytnutí příspěvku na podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
Zastupitelstvo obce Osová Bítýška  v území působnosti MAS MOST Vysočiny schva-
luje zařazení území obce do území působnosti MAS MOST Vysočiny na programové
období 2021 – 2027
schvaluje změnu znění vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  z důvo-
du osvobození od poplatku pro občany, kteří se nepřetržitě dlouhodobě zdržují v za-
hraničí.

Milí přátelé, sousedé 
a spoluobčané,

Třídění odpadu

Z Dotazníku ke Strategickému
rozvojovému plánu

život v Osové Bítýšce se sice pomalu,
ale jistě začíná vracet do běžných kole-
jí, i když očekávání prázdnin v tomto
roce není ze strany dětí tak velké jako
v letech minulých. A přestože víme, že
situace není lehká a nevíme s jistotou,
co nás v nejbližších měsících čeká, je
potřeba najít si také chvíli k procház-
kám, sportu, či relaxaci. Je dobré setkat
se s přáteli, prohodit pár slov a nabrat
ztracenou energii.

Rádi bychom vám pomohli letní
chvilky zpříjemnit, přestože to nebude
v takovém rozsahu jako v jiných le-
tech. Bohužel také naše Svatojakubská
pouť proběhne letos pravděpodobně 
v jiném, „krizovém“ režimu, ale 

možnost potkat se s přáteli a prožít ten-
to čas společně, to zůstane na progra-
mu určitě. A nejen v obvyklém čase
pro pouť, ale také v týdnu před ní, kdy
ve dnech 16.–19. 7.  proběhne již tradi-
ční Filmové léto.

Cílem vašich procházek by se také
mohly stát altány, které se začnou 
v červenci budovat pod hrází Třídvor-
ského rybníka, kde budete mít mo-
žnost si posedět a odpočinout v klidu 
a v krásném prostředí.

Přeji vám klidné a pohodové léty pl-
né odpočinku, příjemných chvil 
a zážitků. 

Lenka Štěpánková, starostka

Třídění odpadu má sice v naší obci
dlouholetou tradici, je ale potřeba si
uvědomit, že všechno má svá pravidla.
Aby mělo třídění smysl, aby se pro o-
bec nestalo zbytečnou obrovskou fina-
nční zátěží kvůli následnému „přetří-
dění“ v Technických službách, je ne-
zbytně nutné dodržovat předepsaný
systém. 

Prosím, když už si dáte doma tako-
vou práci a veškerý odpad roztřídíte,
PET lahve zmáčkněte, pa-
pírové krabice rozložte a ná-
sledně vložte všechno do sp-
rávného kontejneru, ne-
házejte ho nikde okolo, ani
do jakýchkoliv vedlejších
volných kontejnerů. 

Do našich kontejnerů ne-
patří ani kola, ani lednice,
ani slamníky, natož pak
zmrzlé maso, kyblíky s bar-
vami nebo bojlery. Dvakrát
do roka je přistaven kontej-

ner na nebezpečný odpad a jednou za
rok kontejner na velkoobjemový od-
pad, tam je vhodné takový odpad vlo-
žit. 

V únoru jsme zažádali o dotaci,
díky které bychom chtěli navýšit počet
kontejnerů, upravit stávající kontejne-
rová místa a vybudovat nové místo u
sokolovny. 

Udržujme však pořádek nejen do-
ma, ale také ve svém okolí.

1/ Nejvýznamnější priority
Z hlediska priorit se pro naše o-

bčany ukázaly jako nejdůležitější o-
pravy místních komunikací. V tuto
chvíli už jsou vytipovaná místa, kte-
rá opravu nutně potřebují, a byly
nám doručeny cenové nabídky.
Celkový objem potřebných financí
je zhruba 1 milion Kč. Na nejbližším
jednání zastupitelstva budou jednot-
livá místa seřazena nejen podle po-
třebnosti oprav, ale také vzhledem k
dalším záměrům, které jsou pro jed-
notlivé úseky naplánované. Opravy
proběhnou postupně, s těmi nej-
nutnějšími se však začne již během
letních prázdnin. 

2/ Nejčastější otázky 
Kdy se začne budovat druhý ob-

chvat, obchvat silnice II/390?

Všichni víme, že doprava v naší
obci je dlouhodobě velkým problé-
mem. Částečně se situace upraví do-
končením stavby obchvatu I/37, ale
stejně komplikovaná je pro naši o-
bec také doprava po silnici II/390,
tedy ve směru na Vlkov, tzv. přes
„Báňák“. Protože přáním nás všech
je mít klidnou a bezpečnou obec,
kde nebudeme mít strach přejít na
druhou stranu komunikace, obrátila
jsem se s dotazem ohledně druhého
obchvatu Osové Bítýšky na Ing.
Hyliše, vedoucího odboru, radního
Kraje Vysočina, který je zodpověd-
ný za oblast dopravy a silničního
hospodářství našeho kraje. Nejvíce
mě zajímalo, v jakém stadiu je jeho
příprava, jak pokračovat a co udělat
k jeho zdárnému dokončení.
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Ze zastupitelstva obce

Oprava střechy skladu
Na začátku měsíce června
proběhla oprava hydroizo-
lace pláště střechy budovy
skladu pod Centrem kultu-
ry, sportu a zájmových čin-
ností v areálu školy. Z dů-
vodu použití nevhodného
materiálu i způsobu jeho
přichycení byla původní fo-
lie zásadním způsobem po-
ničena a narušena. Protože
začalo zatékat střechou do
budovy a následně také do
elektroinstalace, bylo ne-
zbytně nutné střechu opra-
vit. Oprava si vyžádala 
téměř 190 000 Kč. 

Převod kanalizace 

Z Dotazníku ke Strategickému
rozvojovému plánu

Valná hromada VAS, která se konala 11. 6., jednohlasně schválila žádost
Osové Bítýšky o převod zbývající části kanalizace do majetku obce. Do
této chvíle vlastnila naše obec pouze 80 % kanalizace, kanalizace v čás-
tech „Na Habeši“ a „Pod Hřištěm“ zůstávala ve vlastnictví VAS. 

Po dokončení převodu bude sjednocena cena stočného v celé obci na pau-
šální částku ve výši 720 Kč na osobu a rok. S majiteli domů ve zmiňovaných
oblastech budou podepsány Smlouvy o odvádění odpadních vod.

schvaluje podání žádosti na Státní pozemkový úřad, Pobočku Žďár nad Sázavou o za-
jištění vyhotovení projektové dokumentace pro výstavbu polní cesty v rámci realizace
pozemkových úprav. Žádost na zpracování projektů se podává na tyto cesty seřazené
podle priorit:
1. Polní cesty C 14 (p.č. 4108 v k.ú. Osová Bítýška), C 15 (p.č. 4116 v k.ú. Osová
Bítýška) s ozeleněním a C17 (p.č. 4004 v k.ú. Osová Bítýška) s výsadbou LBK 5
2. Polní cesta C 9 (p.č. 3212 v k.ú. Osová Bítýška)
3. Polní cesty C 6 (p.č. 3492 v k.ú. Osová Bítýška), C 5 (p.č. 3531 v k.ú. Osová Bítýška)
s ozeleněním a C1 (p.č. 3558 v k.ú. Osová Bítýška) s výsadbou LBC 4, LBK 6
deleguje dle § 84 odstavce 2, písm. f) zákona 128/2000 Sb., zákona o obcích, Mgr.
Lenku Štěpánkovou,  starostku obce, jako zástupce obce Osová Bítýška k účasti na
VALNÉ HROMADĚ SVAZU VODOVODŮ A KANALIZACÍ ŽĎÁRSKO dne 11.
06. 2020. 
bere na vědomí rozpočtové úpravy č. 1

Z jeho vyjádření však vyplývá, že
zatím nebyly podniknuty vůbec
žádné oficiální kroky k jeho vý-
stavbě, nebyl vypracován žádný pro-
jekt, ani nejsou zpracovány žádné
podklady pro jeho zbudování. V
současném období jsou totiž řešeny
pouze obchvaty na páteřní silnici na-
šeho kraje a teprve následně se za-
čnou řešit i obchvaty na dalších ko-

munikacích, zejména na komunika-
cích II. třídy.

V tomto směru tedy bohužel 
v nejbližších letech nemůžeme čekat
splnění našeho přání, „druhý“ 
obchvat se zatím určitě budovat ne-
bude. 

Nicméně se ale budeme snažit v
tomto směru podniknout alespoň
první krůčky.
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