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JAROMĚŘICE N./ROK. (ap) – 
Záměr prodeje stavebních po-
zemků v  lokalitě bydlení jih 
Z7 (Jančíkův sad), aukční vy-
hlášku a smlouvu o provedení 
elektronické aukce schválilo na 
svém zatím posledním zasedá-
ní v dubnu letošního roku jaro-
měřické zastupitelstvo.

Při výběrovém řízení bude 
formou elektronické aukce na-
bízeno dvanáct pozemků. Pod-
mínkou účasti v aukci je složení 
tzv. aukční jistoty 30 tis. Kč kaž-
dým účastníkem. V případě, že 
se účastník stane vítězem sou-
těže a  vydraží daný pozemek, 
tak oněch 30 000 korun bude 
odměna pro společnost 1. Aukč-
ní z  Českých Budějovic, která 

soutěž uspořádá. V případě, že 
určitý zájemce nezvítězí v auk-
ci, je ve smlouvě uvedeno, 
že 30 tis. bude neúspěšnému 
účastníkovi vráceno. „V  přípa-
dě, že někdo zvítězí, a  pokud 
by zastupitelstvo města, které 
bude schvalovat každou smlou-
vu a  každého kupujícího, ne-
schválilo toho kupujícího, oni 
mu musí těch 30 tis. vrátit, 
a  tuto částku bychom museli 
zaplatit 1. Aukční my,“ vysvětlil 
složitosti procedury výběrové-
ho řízení tajemník městského 
úřadu Dalibor Šoustal.

Rada města je v  této sou-
vislosti oprávněna rozhodnout 
o  stanovení květnového ter-
mínu konání výběrového řízení 
formou elektronických aukcí.

Licitovat se bude o dvanácti
stavebních pozemcích

JAROMĚŘICE N./ROK.  – 
S  úbytkem obyvatel se, po-
dobně jako mnoho jiných obcí 
a  měst na Vysočině, potýkají 
také Jaroměřice. Jen za poslední 
rok klesl počet obyvatel města 
o  51 na dnešních 4007. Důvo-
dem je také nemožnost získat 
bydlení. Nyní se v tomto městě 
nabízí ke koupi dvanáct pozem-
ků na stavbu rodinného domku. 
O letitém problému s bydlením 
v Jaroměřicích jsme hovořili se 
starostou města Karlem Mülle-
rem.

Z  průběhů schůzí městského 
zastupitelstva vím, že jednou 
z  hlavních priorit současného 
vedení města byla a je příprava 
pozemků pro individuální by-
tovou výstavbu. Nyní se nejvíce 
hovoří o lokalitě na jižním okraji 
Jaroměřic, zvané Ohrazenická.

První významnější diskuse 
o  využití pozemku při výjezdu 
z města směrem k obci Ohraze-
nice k zástavbě rodinnými domy 
jsou z června 2018.

Vedení města od roku 2019 
usilovalo o  úpravu zastavova-
cí studie OHRAZENICKÁ tak, 
aby veškeré pozemky, určené 
k  zástavbě, byly komunikačně 
provázány a  měly možnost na-
pojení na inženýrské sítě. Se zá-
měrem byli seznámeni vlastníci 
zainteresovaných pozemků a na 
základě vzájemné dohody byla 
vypracována studie.

Veřejnost byla se studií sezná-
mena na besedě v hotelu Opera 
v září 2019.

Ano, a  současně probíhala 
nepřetržitá jednání s  vlast-
níky pozemků a  samozřejmě 
zdlouhavá projektová příprava 

pro zabezpečení jejich „zasíťo-
vání“.

Od té doby uteklo mnoho 
času, který byl zřejmě potřeb-
ný pro zpracování projektové 
dokumentace.

Jistě, ale především pro zís-
kání právoplatných stavebních 
povolení ke stavbě plynovodu, 
dále ke stavbě chodníků, ko-
munikací u  odboru dopravy 
a  komunálních služeb MěÚ 
Třebíč a rozhodnutí vodopráv-
ního úřadu pro povolení deš-
ťové kanalizace. Samostatně 
další vodoprávní povolení ke 
stavbě kanalizace a vodovodu 
zajišťoval svazek obcí VODO-
VODY A KANALIZACE Třebíč.

Na zasedání jaroměřického za-
stupitelstva v únoru 2021 bylo 
schváleno odkoupení části po-

zemků od soukromých osob 
pro vybudování chodníku 
a zřízení místní komunikace.

To umožnilo realizovat zá-
měr města v  plném rozsahu. 
Za vykoupení všech pozemků 
město zaplatilo 7, 33 mil. Kč. 
Na základě smluvního vzta-
hu o  společném postupu za-
davatelů Města Jaroměřice 
nad Rokytnou a  svazku obcí 
VODOVODY A  KANALIZACE 
Třebíč pak byla vypracována 
zadávací dokumentace pro 
výběr společného zhotovite-
le stavby. Vybrat zhotovitele 
stavby, firmu VHS plus, s.r.o., 
se podařilo v červenci a práce 
byly zahájeny v polovině srp-
na 2021.

Psali jsme i  v  Horáckých no-
vinách, že stavba zahrnovala 
rekonstrukci jednotné kanali-

zace v ulici B. Němcové.
Kanalizaci splaškovou, kde 

součástí jsou kanalizační pří-
pojky pro odvádění odpadní 
vody z  připravovaných sta-
vebních pozemků. Dále dešťo-
vou kanalizaci, jejíž součástí 
jsou vsakovací boxy, vodovod, 
jehož stavbou dojde k  zokru-
hování vodovodní sítě ve stá-
vající zástavbě a  současně ke 
zřízení vodoměrné redukční 
šachty na vodovodní přivaděč 
pro možnost zásobování města 
pitnou vodou z  druhého mís-
ta a  přeložku plynovodu. Na 
stavbě se podíleli dva investoři 
- Město Jaroměřice nad Rokyt-
nou a svazek vodovody a ka-
nalizace, který přispěl částkou 
7,5 mil. Kč bez DPH. Další ná-
klady na vybudování komu-
nikací, chodníků a  parkovišť 
byly 8,6 mil. Kč.

Oddílná dešťová kanalizace 
stála 6 mil. Kč, veřejné osvět-
lení 1 mil. Kč, vedení plynu 
1,1 mil. Kč. Celkové náklady 
i  s  pracemi na dokumentaci 
byly 32,16 mil. Kč.

Zastupitelstvo města přijalo na 
svém nedávném zasedání dne 
13. dubna dvě usnesení, který-
mi rozhodlo o  záměru prodat 
dvanáct stavebních pozemků 
v  lokalitě bydlení jih Z7 Ohra-
zenická ve výběrovém řízení 
formou elektronické aukce.

To je poměrně složitá záleži-
tost na vysvětlování v novino-
vém rozhovoru. Bližší informa-
ce, včetně podmínek prodeje 
elektronickou aukcí, jsou ale 
samozřejmě uvedeny na webo-
vých stránkách města Jaroměři-
ce nad Rokytnou v sekci Aktua-
lity na hlavní stránce. (PR)

Což takhle si koupit stavební pozemek v Jaroměřicích?

ŘÍMOV (pch)  – V  údolí Ří-
movky mezi Rokytnicí a Čásla-
vicemi leží Římov. Z jedné stra-
ny býval kryt hlubokými lesy 
na úpatí Mařenky. To je dnes už 
ovšem minulost. Nejen o  tom 
jsme si povídali se starostou 
Římova Rostislavem Novákem.

Římov určitě patří mezi obce, 
které byly kůrovcovou kalami-
tou zasaženy nejvíce. Jaká je 
teď situace v  lesích kolem Ří-
mova?

Vypadá to na první pohled 
hrozně. Všechno dřevo, které 
bylo nutné vytěžit, je vytěže-
no. Snažíme se hned zalesňo-
vat. U  nás se tomu intenzivně 
věnuje místostarosta Jiří Rygl. 
Nedávno jsme měli kontrolu 
z kraje a byli jsme chváleni, za 
to, jak rychle se zalesňováním 
postupujeme. Místostarosta 
je v  lese prakticky každý den 
a také zdejší lidé přiložili ruku 
k  dílu. Děláme, co můžeme, 
ale ještě spousta práce je před 
námi.

Určitě pomáhají i spolky?
Ano, pomáhají. Máme v obci 

sbor dobrovolných hasičů, od-
díl stolního tenisu SK Římov 
a  ledního hokeje HC Římov 
a  také musím zmínit Outdoor 
resort Březová, který je na ka-
tastru obce Římov a vzájemná 
spolupráce je velmi dobrá.

Římov, to nejsou jenom lesy, 
ale také rybníky. Vy jste tu měli 
dlouhodobý problém s  rybní-
kem Nová závlaha. Jaká je dnes 
situace?

Od roku 2009 jsme začali 
jednat s majiteli pozemků pod 
rybníkem, od kterých se nám 
podařilo pozemky odkoupit, ale 
od státu se nám totéž povedlo 
až v letošním roce.

Co teď s rybníkem bude?

Je v dost špatném stavu. Bu-
deme hledat možnosti dotací 
na jeho opravu.

Dva roky covidu máme za se-
bou. Akcí v  obci proběhlo po-
málu. Jaký bude letošní rok?

Akcí málo nebude. Už máme 
za sebou masopust, divadelní 
představení, čarodějnice. Na 
začátek června plánujeme sraz 
rodáků, dětský den a společně 
s  Mikroregionem Podhůří Ma-
řenky celou řadu akcí, souvi-
sejících s  desetiletým výročím 
otevření rozhledny na Mařen-
ce. A pak bude záležet na tom, 
zda se nám covid vrátí nebo ne. 
Snad ne, protože plánujeme 
další akce, jako je pouť nebo 
sportovní turnaje.

Letos je to deset let, co se ote-
vřela rozhledna na Mařence. 
Římov je jedna z  nejbližších 
obcí rozhledně. Jak se vám ve-
dle ní žije?

Na Mařenku samozřejmě vi-
díme, teď bohužel mnohem líp, 
ale nával turistů nijak nepociťu-
jeme.

Třetina roku je za námi, co ještě 
letos v obci chystáte za inves-
tice?

Už jsme dodělali nové zázemí 
pro kulturní dům, na které jsme 
dostali osmdesátiprocentní dota-
ci z ministerstva pro místní roz-
voj. Udělali jsme nové odpady, 
vodu, elektriku, plyn. Také jsme 
začali pracovat na energetických 
úsporách na obecním úřadě, na 
které máme podanou žádost 
o  dotaci z  Kraje Vysočina. Při-
pravuje se změna územního 
plánu a  také připravujeme pro-
jekt na opravu rybníka. U  nás 
byla velká výhoda, že se před 
léty dělala kanalizace a  vodo-
vod, a  přitom se opravily silni-
ce a  chodníky, před 5 lety jsme 
dokončili rekonstrukci VO na led 

zdroje, kde se i  přes navýšení 
počtu světelných bodů výrazně 
snížila spotřeba el.energie. Takže 
tyto věci máme vyřešené.

Čeho se týká změna územního 
plánu?

Týká se stavebních parcel, 
ale nejde o  parcely obecní, ale 
soukromé. Obec má v  územ-
ním plánu dostatek pozemků, 
ale obecních pozemků je z nich 
minimum.

Římov, to není jen Římov, ale 
také Vísky. Jak se o ně staráte?

V  rámci potřeb a  možnos-
tí, i  na Vískách se předělávalo 
veřejné osvětlení na LEDkové. 
Samozřejmě, že místní dostávají 

stejné služby jako římovští.

Římov je také znám tím, že 
zde lidé neplatí za svoz odpa-
du. Ovšem ceny rostou, jak to 
bude dál?

Od roku 2015 se poplatek 
neplatí. Jakmile se zrušil, klesl 
objem odpadu o jednu třetinu. 
Osvědčilo se to, protože lidé 
začali více třídit. Před rokem 
2015 se odváželo kolem 100 tun 
odpadu a postupně jsme se do-
stali zhruba na 65 tun.

To je zajímavý paradox, přes-
to, že je svoz zadarmo, ubylo 
odpadu. Čím si to vysvětluje-
te?

Lidé si asi uvědomili, že jim 

tímto obec šetří peníze a  čím 
víc budou třídit, tím déle obec 
nebude poplatek vybírat.

Už jsme mluvili o  tom, že ka-
nalizaci a  vodovod máte ho-
tové. Dnes byste se do toho už 
asi nepouštěli?

Ještě před dvěma roky by se 
tato akce dala dělat, ale dnes 
jsou takové podmínky, že by-
chom museli vynaložit velké 
fin.prostředky. Že už jsme to 
udělali tehdy, nám pak umož-
nilo dělat další investiční akce 
jako třeba adaptaci staré školy 
na 5 bytů, což jsme udělali za 
své, bez dotací. Tenkrát mě re-
alizace kanalizace, vodovodu 
a  ČOV stála hodně šedin, ale 

dnes jsem rád, že se udělala 
a nemusíme ji řešit dnes. A co 
se týče vody, tak tu máme v Ří-
mově skvělou, o  čemž svědčí 
i  to, že Vodárenská na našem 
katastru buduje nové vrty.

Jak se žije v Římově?
To je spíš otázka na občany, 

ale já doufám, že se jim tu žije 
dobře. Snažíme se jim vytvá-
řet podmínky pro dobrý život. 
Máme docela slušnou vyba-
venost. Je tu školka, obchod, 
knihovna, hospoda, kulturní 
dům, ve kterém to žije, dětské 
hřiště a osvětlené víceúčelové 
umělé hřiště. A okolí je hezké, 
jen škoda těch lesů.

V Římově se za svoz odpadu neplatí a lidé víc třídí

JAROMĚŘICE N./ROK. (ap) 
– Až na částku 800 000 korun 
se vyhoupla ztráta z  provo-
zu jaroměřického koupaliště 
v  loňské sezóně, pozname-
nané protiepidemickými 
opatřeními proti covidu. Pro 
letošek jaroměřičtí zastupitelé  
přiklepli provozovateli kou-
paliště, městské firmě Tesma, 
na přípravu koupaliště a letní 
provoz neinvestiční dotaci ve 
výši 500 000 korun.

Při hlasování neprošel návrh 
zastupitele Martina Husy  (bez 
pol. přísl. PRO JISTOTY JA-
ROMĚŘICKA), aby půl milio-
nu korun bylo rozděleno na 
300  000 a 200  000 jako mo-
tivační částku po vyúčtování 

provozu koupaliště. Zastupitel 
a místostarosta Zdeněk Říha 
(bez pol. přísl. PRO JISTOTY 
JAROMĚŘICKA) naopak pou-
kazoval na fakt, „že nevíme, 
co přijde… příprava, chemi-
kálie, energie, vše se zdražilo. 
Může se stát také to, že firma 
TESMA nám vypoví smlouvu a 
koupaliště bude zavřené. Těch  
500 tisíc je pro mě minimum.“

„Letos počítáme, že sezóna 
nebude tolik komplikovaná 
protiepidemickými opatření-
mi, takže si myslíme, že těch 
500  000 bude stačit. Vrátíme 
se k tomu při vyúčtování celé-
ho provozu koupaliště,“ oko-
mentoval pro Horácké noviny 
výsledek hlasování starosta 
města Karel Müller (ODS).

TESMA a koupaliště Zpěváčci v Třebíči
TŘEBÍČ (red) - Přehlídka li-

dových muzik, na kterou jste 
zváni do CTLK na Cyrilome-
todějské tento víkend vždy 
od 13 hodin, nabídne v  neděli 
lahůdku. Krátce po 15. hodině 
vystoupí s  CM Drahan malí 
zpěváci, kteří uspěli v  březnu 
v  Pacově na Krajském postu-
povém kole soutěže Zpěváček 
lidových písní. Z  53 zúčastně-
ných dětí byly vybrány 4 po-
stupující a  jeden náhradník 
pro české národní kolo v  Pra-
ze, které se koná 21. 5. 2022.

V Třebíči se představí Eliška 
Rychnovská z Jihlavy, Terezka 
Horká z Vojnova Městce, Anež-
ka Křenková z Černovic a Mar-
kéta Gregáňová ze Žďáru nad 
Sázavou. Děvčata budou mít 
premiéru před publikem. Drž-

me jim palce tento i  příští tý-
den, aby bylo díky nim Horácko 
vidět a  slyšet nejen doma, ale 
i v matičce Praze.

sobota 14. května 2022
14:05 – 14:15 Bajdyš
14:25 – 14:55 FS Dubínek
15:05 – 15:35 HR Grensbergmusi
15:45 – 16:15 Hatscho
16:25 – 16:55 CM Drahan
17:05 – 17:35 Bajdyš

neděle 15. května 2022
14:05 – 14:15 Bajdyš
14:25 – 14:55 HR Grensbergmusi
15:05 – 15:35 FS Dubínek
15:45 – 16:15 
Posaunenquartett ViWaldi
16:25 – 16:55 Hatscho
17:05 – 17:35 CM Drahan
17: 45 – 18:15 Bajdyš
(změna programu vyhrazena)


