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Organizačně 
Informace o veřejné schůzi byla vyvěšena na obecní vývěsce, na internetových stránkách osady a 

hlášena veřejným rozhlasem týden předem každý druhý den. 

Přítomní účastníci schůze se zapsali do prezenční listiny (viz příloha č.1). 

Osadní výbor projednal 
Přítomní byli seznámeni s námitkami paní Jitky Lilákové, manželů Mikolášových a Jiřiny Novákové 

k vybudování dětského hřiště na části pozemku č. 358/18. 

Námitky byly zejména kvůli blízkosti chovaných zvířat, obavě z využívání části soukromé přístupové 

cesty a ztráty soukromí pro rodinu Novákových, která by měla hřiště za domem.  

Z důvodu předejití možných budoucích komplikací, stížností a problémů a z důvodů zachování dob-

rých vztahů v obci, osadní výbor informoval přítomné o záměru vybudovat dětské hřiště na pozem-

cích č. 286/2 a 358/15 (viz foto). 

O tomto záměru se na veřejné schůzi hlasovalo (viz.níže) a byli též informováni nejbližší sousedé 

(manželé Studenovští). 



Přítomným byla představena nová lokalita na pozemcích č. 286/2 a 358/15. 

 

 

Přednosti pozemku: 

- pozemek se nachází v klidné části obce 

- možnost budoucího rozšíření a vytvoření odpočinkové lokality 

 

Přítomní hlasovali o nové lokalitě dětského hřiště 
Z 20ti přítomných se pouze 2 zdrželi hlasování.  

PRO:  18 přítomných 

ZDRŽELI SE: 2 přítomní 

PROTI:  nikdo z  přítomných 

Firma, která bude provádět stavbu vzejde z výběrového řízení. Osadní výbor preferuje osazení dět-

ského hřiště herními prvky od firmy Bonita Group Service s.r.o., Tišnov. 

 



Byly podány informace k navrhovanému přechodu pro chodce přes silnici č. 

155/II 
Město Borovany nechalo vytvořit studii místa navrhovaného přechodu, která sloužila jako podklad 

k vyjádření Dopravního inspektorátu Policie ČR. Stanovisko Dopravního inspektorátu je negativní 

s tím, že  nelze vybudování přechodu na tomto místě požadovat. 

Osadní výbor bude usilovat o vyvolání dalších jednání Města Borovany s Policií ČR k nalezení řešení 

pro vybudování přechodu v Trocnově a omezení rychle jedoucích automobilů. 

V souvislosti s debatovanou bezpečností dopravy byl zmíněn návrh na vybudování ostrůvku na vjezdu 

do Trocnova od Radostic před obecní budovou, plánovaný na příští rok a také obnovení polní cesty 

do Radostic pro pěší a cyklisty mimo hlavní komunikaci (investiční akce v Trocnově na rok 2016). 

 

Dokončené opravy, záměry 
- opravy společenské místnosti (rekonstrukce stropu včetně izolace a zateplení) 

- rozšíření osvětlení na návsi nad kontejnery a v ulici ke Kačírkům  

- osvětlení na odstranění plechů na budově seníku (provedeno) 

- obnovení zákazu vjezdu k památníku J. Žižky (provedeno) 

- strojní čištění stok před a za obcí, čistění v obci proběhne ručně na podzim 

- doplněn druhý kontejner na plast 

 

Místní šetření odvodňovací infrastruktury 
V lednu 2015 proběhla identifikace odvodňovacího zařízení k.ú. Trocnov za přítomnosti zástupců 

Povodí Vltavy.  Bylo zjištěno, že trubní vedení je v současné době nefunkční a Povodí Vltavy připravu-

je jeho opravu. Jde o úsek v délce 470 metrů. 

 

Svoz nebezpečného odpadu 
18.4. od 11:15 – 11:45 ne před obecní budovou, ale na návsi. 

 

 

 

 

 

 



Příloha: 

 


