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Zápis č. 03/2023 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kněžnice konaného dne 

06.03.2023 

 

Místo konání: Obecní úřad Kněžnice 

Čas: 18:30 - 20:00 

Přítomni: Tomáš Patzelt, Tomáš Molnár, Lenka Vejnarová, Zdeněk Mrkáček, Daniel Damašek 

Omluveni:  

Hosté: 

Zapisovatel: 

Ověřovatelé: 

Petr Roček, Lenka Ročková 

Tomáš Patzelt 

Tomáš Molnár, Daniel Damašek 

________________________________________________________________________________________ 

Navržený program: 

Zahájení a schválení navrženého programu 

Informace o probíhajících projektech v obci 

1. Schválení nabídky údržby vzrostlých stromů v majetku obce Kněžnice a DPP Petr Roček 

2. Schválení smlouvy o VB na pozemku p.č. 1583 ČEZ 

3. Schválení záměru stavby společnosti CETIN (nový optický kabel) 

4. Schválení záměru č. 1/2023 

5. Schválení žádosti o provedení opravy části pozemní komunikace v Peklovsi p. č. 1726 

Projednání stavu a bezpečnosti 2 jírovců maďalů na pozemku Dubravských. 

Závěr  

________________________________________________________________________________________ 

Zasedání zahájeno v 18:30 za přítomnosti 5 členů zastupitelstva, tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. 

Po zahájení přešlo zastupitelstvo ke schválení navrženého programu. 

PRO: 5 PROTI: 0 

Program byl SCHVÁLEN. 

Informace o probíhajících projektech: 

• V obci Javornice probíhá oprava pozemní komunikace v majetku obce, práce provádí PCSPED Petr 

Čumpelík. 
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Práce budou ukončeny cca 12.3.2023. Rozpočet prací je cca 135.000,-bez DPH + materiál dodaný 

přímo obci Kněžnice. 

 

• „ Odbahnění dolního rybníku“. Na základě schůzky byla provedena změna v projektu pro umístění 

hrázky a výpustního zařízení. Souhlasy vlastníků dotčených pozemků byly předány k podpisu na OÚ. 

 

 

1. Schválení nabídky údržby vzrostlých stromů v majetku obce Kněžnice a DPP Petr Roček 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje nabídku Petra Ročka na údržbu vzrostlých stromů v majetku obce Kněžnice. 
Jedná se o vzrostlé stromy v areálu MŠ Kněžnice, u pomníku Panny Marie a na pozemku vedle MŠ. 
Práce budou prováděny na základě DPP smlouvy, která je také předmětem tohoto usnesení. Podrobná 
nabídka je přílohou č.1 DPP. 
 
PRO: 5 PROTI: 0  

Usnesení č. 1 bylo SCHVÁLENO. 

2. Schválení smlouvy o VB na pozemku p.č. 1583 ČEZ 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o VB služebnosti inženýrské sítě: 

PRO: 5 PROTI: 0 

Usnesení č. 2 bylo SCHVÁLENO. 

3. Schválení záměru stavby společnosti CETIN (položení nového optického kabelu) 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje návrh společnosti Cetin a.s. v zastoupení firmou TOSAN s.r.o. pro stavbu 

položení nového optického kabelu v obci Kněžnice v trase dle přiložené dokumentace k žádosti. 

PRO: 0 PROTI: 5 

Usnesení č. 3 bylo NESCHVÁLENO. 

Pro nové projednání je nutná konzultace s projektanty firmy TOSAN s.r.o. za jejich přítomnosti v obci 

Kněžnice v prostoru záměru stavby. 

4. Schválení záměru č. 1/2023 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje záměr č.1/2023 odkoupit rozdělené pozemky 106/2 a 1853 v k.ú. Kněžnice 
vydaný dne 6.2.2023. Záměr byl svěšen z úřední desky 22.2.2023. Oproti záměru nikdo nepodal 
nesouhlasné stanovisko. 
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PRO: 5 PROTI: 0 

Usnesení č. 4 bylo SCHVÁLENO. 

 

5. Schválení žádosti o provedení opravy části pozemní komunikace v Peklovsi p. č. 1726 

Návrh usnesení: 

Na základě žádosti majitele sousedního pozemku Zastupitelstvo schvaluje záměr rekonstrukce části 
pozemní komunikace na pozemku p. č. 1726 v části obce Kněžnice - Peklovsi. 

  
PRO: 5 PROTI: 0 

Usnesení č. 5 bylo SCHVÁLENO. 

 

• Závěrem byl za přítomnosti Petra a Lenky Ročkových projednáván stav a bezpečnost stromů, 2ks 

jírovců v prostoru křižovatky u MŠ. Stromy nejsou v majetku obce Kněžnice. 

Jednání skončilo závěrem, že stav stromů je v jednom případě krajině nebezpečný. Hrozí zde 

možnost jeho rozlomení z důvodu značně rozsáhlé hniloby v dutině stromu. Tím hrozí pád kmene na 

projíždějící vozidlo nebo procházející osoby. V blízkosti je MŠ, kde je pohyb dětí. 

Druhý strom je v lepší kondici, ale i zde je dutina, kde nelze zamezit postupu hniloby. 

Pan Roček u tohoto stromu zmínil možnost výchovného řezu a úpravy koruny, ale i vysokou 

nákladnost údržby včetně výměny nevyhovující bezpečnostní vazby a její pravidelné revize.  

Majitel stromů bude vyrozuměn o tomto závěru jednání a bude doporučena likvidace stromů 

s následným vysazením min. 1 stromu odrůdy, která nedosahuje takových rozměrů a bude opět 

tvořit dominantu obce. 

V případě obnovy této dominanty obce je zde i možnost projednání způsobu pomoci obce v tomto 

záměru. 
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________________________________________________________________________________________ 
 
Zápis provedl:  Tomáš Patzelt   Podpis: 
 
Ověřovatelé zápisu: Tomáš Molnár   Podpis: 
 
   Daniel Damašek  Podpis: 


