Veřejná schůze občanů se členy Zastupitelstva obce Kámen
Datum konání: 6. dubna 2012
Místo konání: Sál místního hostince
Účast všech zastupitelů
Účast občanů: prezenční listina (29 podpisů)
Program:
1) Transformace Ústavu sociální péče (nyní Domov Jeřabina) v Těchobuzi do obcí,
Kámen jako jedno z případných míst
2) Poslední dění kolem silničního obchvatu obce Kámen
3) Co s čistírnou odpadních vod v Kámeně a Nízké Lhotě
Schůzi zahájil starosta obce a seznámil přítomné s programem veřejné schůze.
Ad 1 Starosta obce popsal, jaké jsou výhody dislokace sociálního zařízení v obci, možnost
nových pracovních míst, zkušenosti s klienty těchto zařízení, kteří jsou do chráněných domů
přemístěni, jsou vesměs dobré, není se čeho obávat. Termín případné výstavby chráněného
domu s dílnou není ještě určen, nutná výměna pozemků s paní Zemanovou, majitelkou statku.
p. Veselý vznesl dotaz na hygienu, dům by měl být vedle kravína a také, zda silniční obchvat
nebude vadit klientům.
p. Daňková vznesla námitku, že na internetu se dozvěděla, že v těchto zařízeních mohou být
nebezpeční lidé, obava o děti. Jaký to bude mít přínos pro obec? Jak bude zajištěn dohled nad
klienty, mnozí z nichž užívají utlumující léky?
Starosta obce odpověděl, že výběr klientů je zodpovědný, žádní nebezpeční klienti se do
těchto domů nedostanou. Garantem akce je Kraj Vysočina. Naopak Těchobuz se brání
odchodu klientů, protože to bude mít za následek zmenšení finančních dotací pro obec.
V médiích neuvádějí vždy přesné nebo pravdivé informace.
Místostarosta J. Dvořák uvedl, že tato akce by znamenala pro Kámen 5 nových pracovních
míst. Tito lidé jsou mnohem méně nebezpeční, než někteří tzv. „normální“. Jedná se o
stacionář s chráněnou dílnou, klienti mohou být zaměstnáni i v obci. V Těchobuzi je určeno 9
vychovatelů na 6 klientů.
p. Král uvedl, že má zkušenost, že tito chovanci jsou v řadě případů na úrovní pětiletých dětí,
z toho strach nemá.
Na přímý dotaz starosty, kdo z přítomných nesouhlasí s dislokací několika klientů domova do
Kámena, se přihlásili 3 lidé.
Ad 2 Starosta obce informoval o jednání na ŘSD v Jihlavě o současném stavu a přípravě
realizace silničního obchvatu Kámena. Byla přijata levnější varianta projektu. Obchvat začne
za křižovatkou na Eš - za Kámenem ve směru na Pelhřimov nebude realizováno přemostění
mokřadu, obchvat se napojí na stávající silnici na kraji lesa. Vjezd i výjezd z obchvatu do
obce bude z mimoúrovňového křížení se silnicí do Nízké Lhoty. K tomu, aby bylo zajištěno
dosavadní autobusové spojení do obce (včetně dálkových spojů), bude v prostoru pod
autobazarem vytvořeno obratiště se zastávkou, kam budou autobusy zajíždět (cca 200 m).

Místostarosta J. Dvořák doplnil, že oproti původnímu projektu bude obchvat ve směru cesty
k Lipí (Červená turistická značka) přemostěn pěší a cyklistickou lávkou. Realizace projektu je
závislá na financích a termín zahájení prací nebyl oznámen, může dojít ke skluzu i několika
let.
Ad 3 ČOV – starosta obce informoval, že bylo již vydáno územní rozhodnutí ke stavbě ČOV
v Kámeně a Nízké Lhotě. Nic nebrání výběrovému řízení na dodavatele stavby – stavební
povolení by mělo být vydáno do dvou let od ukončení územního řízení. Byla uskutečněna
exkurze některých zastupitelů na prezentaci tzv. kontejnerové čističky (na Opavsku) a také
prohlídka nové ČOV v Cetorazi. Otázka zní, zda budeme s výstavbou čističky pospíchat, není
ještě dána jasná legislativní povinnost (pro obce našeho typu a velikosti) k výstavbě ČOV.
Eventuální stavba by byla realizována především z dotace, ale i tak by znamenala značné
finanční zatížení obce. Výstavba kontejnerové čističky by byla výrazně levnější. Budeme se
nadále informovat.
Zastupitel p. Daněk uvedl, že vše je závislé především na financích. V Cetorazi si stavba
ČOV včetně rozvodů vyžádala 38 mil. Kč. Je zde oddělována zvlášť dešťová i splašková voda
– užívají staré vedení potrubí. Pro nás je toto zatím finančně neúnosné. V Nízké Lhotě je
zatím výstavba ČOV zbytečná a místní občané si to ani nepřejí.
Starosta obce dále podal informace k vybudování tzv. oázy klidu a odpočinku s dětským
hřištěm v místě nepovolené skládky, kde bývala cesta k Věžné. Pozemek patří obci. V anketě
většina občanů s touto akcí vyslovila souhlas (81 pro, 8 proti).
p. Král vznesl dotaz, kolik procent finanční dotace je na tuto akci zajištěno. Náklady 600 000
Kč budou z 80% hrazeny z dotace. V rámci této akce je i likvidace pařezů a výsadba nových
stromů u fotbalového hřiště.
Dále starosta obce informoval o chystaných pracích v obci – asfaltování některých
komunikací (před řadovými rodinnými domky, směrem od úřadu k zadnímu vchodu do areálu
hradu a pod silnicí - bude navazovat na chodník ze zámkové dlažby).
Informace o stavu kaple P. Marie Bolestné v Kámeni. Stručnou informaci o záměru Kraje
Vysočina získat kapli od církve a připojit ji jako součást hradního areálu a dále zajistit opravu
kaple z tzv. norských fondů (není zatím ještě rozhodnuto) podal zastupitel J. Tomášek.
p. J. Roubík vznesl dotaz, co bude nadále s objektem TOSKA? Starosta odpověděl, že
usilujeme o její zapsání do katastru nemovitostí, abychom s ní mohli v budoucnosti něco
podnikat.
Po diskusi ukončil starosta obce veřejnou schůzi občanů.
Zapsal: Jan Tomášek
Schválil: Mgr. František Hofman, starosta obce

