
  

 

 

Volební období 2014/2015 ve  

ŠTUDLOVĚ  

 

Realizované činnosti obecního zastupitelstva ve 

spolupráci s občany. 

 

Rok 2014 - období po ustavujícím zasedání obecního zastupitelstva 

konaného 8.11.2014. 

Práce prováděné pro údržbu a zhodnocení majetku obce včetně 

společenských a kulturních akcí jsme uskutečnili následující : 

- vykáceny náletové stromy za budovou obecního úřadu 

- před zimou vyčištěny rošty a kanalizace odpadu povrchové vody 

- uskutečněna prořezávka keřů a stromů u skládky ,,zmola" 

- provedena oprava septiku u kulturního domu včetně  vyvezení jeho 

   odpadu. (snad po 20letech)  

- v prosinci 2014 bylo zahájeno odložené restituční řízení  rodiny pana 

Nečase. 



  Pozemkový  úřad měl vydat dědicům pana Nečase pozemky na    

kterých má  obec Študlov od roku 1964 vybudovaný vodovod pro 

zásobování obce pitnou vodou.Dlouhé a náročné řízení ukončené v 

1.pololetí 2015 dopadlo ve prospěch obce.Pozemky kde je vodovod 

zůstávají v majetku státu. 

- poprvé  byla uskutečněna akce ,, Rozsvícení vánočního stromu" 

Byla velká účast občanů,chalupářů a hostů na příjemném setkání u 

kulturního domu s programem. 

- provedena oprava elektroinstalace v  kulturním domě, vyčištěny 

lustry,vyměněny a doplněny žárovky. 

- pro děti byla uspořádána ,,Mikulášská nadílka" s účastí cca 50 dětí. 

- audit  hospodaření obce za rok 2014 - bez výhrad     

Rok 2015 

- obecní úřad zahájil řízení pro zajištění podkladů pro zápis budovy 

,,Výletiště" do katastru nemovitostí .( stavba dokončena v roce cca 

1982 bez kolaudačního řízení)                                                      

Dokumentace je vyřízena,budova včetně pozemků je řádně zapsaným 

a pojištěným majetkem obce. 

- obecní úřad zahájil řízení pro zajištění podkladů pro zápis dostavby 

budovy obecního úřadu do katastru nemovitostí. (stavba bez 

kolaudace z osmdesátých let)                                                  

Dokumentace je vyřízena,dostavba budovy obecního úřadu je řádně 

zapsána do katastru nemovitostí. 

- obecní úřad zahájil jednání s Městem Polička o směně pozemku 

prameniště ,,Květiny" za pozemky ve vlastnictví Obce Študlov. 



Prameniště ,,Květiny"bylo schváleno do provozu v roce 1984 a slouží 

jako hlavní zdroj vody pro obecní vodovod obce Študlov. 

Směna pozemků je vzájemně odsouhlasena a předpokládáme,že 

bude do konce roku 2015 realizována včetně zápisu do katastru 

nemovitostí. 

- obecní úřad získal povolení od Policie ČR a odboru dopravy SY na 

umístění odrazového zrcadla na křižovatku s místní komunikací na 

Rozhraní. Odrazové zrcadlo instalovala odborná firma a slouží 

řidičům. 

- jednání o úpravu zatáčky nad Obcí Chrastavec vyvolaná obecním 

úřadem Študlov přinesla pouze dílčí řešení.Při místním řízení bylo 

zjištěno následující: 

a)dle vyjádření policie ČR je zatáčka bez závad 

b)Správa silnic provedla opravu povrchu komunikace v prostoru 

zatáčky.Na ořezání větví doposud nedostali povolení.Stromy kácet 

nesmějí,jsou na soukromém pozemku. 

c)zástupce odboru dopravy Městského výboru ve Svitavách zadal 

požadavek na vypracování dokumentace a zahájení řízení pro 

schválení instalace odrazového zrcadla do zatáčky nad Chrastavcem. 

Výsledek - doposud neni vyřízeno. 

- na základě dohody s Obcí Vitějeves byla provedena oprava silnice z 

Obce Chrastavec do Vitějevsi. 

- dětské hřiště v parku bylo upraveno,prolézačky opraveny,osazeny 

dvě nové  lavičky,poškozené houpačky jsme vyměnili za nové. 

Živý plot kolem dětského hřiště je průběžně udržován. 



- park v obci včetně travnatých ploch v obci byl zásadně 

upraven,zrevitalizován a je průběžně udržován. Květinová výzdoba 

obce byla obnovena a v průběhu roku udržována. 

- v areálu ,,Výletiště" obecní úřad zajistil obnovení výkopu pro odvod 

povrchových vod.Nedochází k podmáčení budovy.Hasiči zajistili 

opravu plotu výměnou poškozených rahen. 

- požární nádrž, díky mimořádné aktivitě občanů a chalupářů byla 

vyčištěna,opatřena nátěry a napuštěna po dobu 5 týdnů v letním 

období vodou. V prostoru nádrže byl dodržován řád a pořádek.Okolí 

bylo denně udržováno ke spokojenosti návštěvníků. 

Nové WC přispělo k čistotě a pořádku. 

Studny a jímku pro tlakové čerpadlo upravili a vyčistili hasiči. 

Čerpadlo prošlo generální opravou v opravárenské dílně VHOSu v 

Mor.Třebové.  

- předpouťová zábava spojená s dětským dnem se uskutečnila v 

areálu ,,Výletiště". Děti zaujala především pěna kterou připravili 

hasiči ze Březové nad Svitavou. 

- pouť v obci s kapličkou, stánky,nafukovacím hradem a posezením v 

kulturním zařízení  proběhla tradičně. 

- obecní úřad připravil a realizoval se soutěžním týmem  zkušební a 

přípravné vaření kotlíkového guláše pro občany. Akce u kulturního 

domu byla hojně navštívena ke spokojenosti všech účastníků a k 

překvapení náhodných návštěvníků vesnice. 

- soutěžní tým obce nás reprezentoval důstojně a se ctí na akci 

,,Guláš fest" v Obci Vitějeves. Po dlouhé době jsme navázali 

sousedský ,  mezi - vesnický kontakt na společenské akci. 



- uskutečnilo se jednání s p.Kozlovou provozovatelkou místní 

hospody.Smlouva mezi Obcí Študlov a p. Kozlovou je na dobu 

neurčitou a nebyla sjednána změna. 

- osvětlení vesnice jsme nechali překontrolovat a doplnit na základě 

žádosti občanů 

- po provedené kontrole sloupů el. vedení a na základě návrhů 

občanů byla zpracována dokumentace a vyměněny 3ks sloupů 

el.vedení v prostoru obce. 

-na základě žádosti obecního úřadu Správa silnic Litomyšl provedla  

místní opravu  (vyjeté koleje na náspu) silnice do Chrastavce. 

- uskutečnila se akce ,, rozloučení s prázdninami" 

- byl realizován zájezd do Olomouce na Floru Olomouc,ZOO Olomouc 

a návštěvu památek města spojenou s nákupy. Ze Študlova byl 

vypraven téměř plný autobus návštěvníků. 

- komposter na ukládání rostlinných odpadů je pro potřeby občanů 

umístěn v prostoru skládky za Kvapilovými. Provoz je řízený. 

- ve spolupráci s obcí Koclířov jsme nabídli divadelní představení 

,,Fidlowačka aneb kde domov můj?" v divadle Husa na provázku v 

Brně. 

- ve spolupráci s p.Hnátovou jsme nabídli divadelní představení o 

Edith Piaf a Marlene Dietrich  -  Vrabčák a anděl v Městském divadle 

v Brně. 

- v kulturním domě se v průběhu roku 2015 schází maminky s dětmi a 

jejich příznivci při zájmové tvorbě ručních děl.Postupně nově 

vybavujeme kuchyňku a obecní úřad vytváří zázemí pro zájmovou 

činnost obyvatel obce. 



- oprava místní komunikace na Rozhraní je realizována na základě 

spolupráce s Obcí Rozhraní (jedná se opět o obnovení kontaktu po 

mnoha letech) Silnice je totálně zanedbaná a dlouhodobě 

neudržovaná. Pro zajištění provozu jsme provedli opravu děr,vyjetých 

kolejí od těžké techniky,havarijního místa zdemolovaného po regulaci 

potoka,vyčištění příkopu s vyvěrajícími prameny,pročištění kanálů a 

částečné odstranění dřevin v místech kde kořeny poškozují povrch 

silnice.  

- oprava hasičské zbrojnice,která je majetkem obce bude probíhat 

ještě v roce 2016. Nyní je provedena oprava nosného 

trámu,podpírajícího věž. Výměna el.rozvodů,je odstraněna omítka po 

vnitřním obvodu budovy z důvodu odvětrávání vlhkosti do výše cca 

1m. Je provedeno oplechování části střechy z důvodu zatékání 

vody.(důvodem opravy střechy je neodborné provedení práce) 

- zastupitelstvo obce odsouhlasilo nákup pozemku pod místní 

komunikací k Peterkovým. Záležitost je v řízení. Realizace do konce  

roku 2015. 

- obecní úřad zajistil palivové dřevo pro potřebu vytápění kulturního 

domu a tyčovinu pro dočasné oplocení skládky,, zmola"(pouze její 

části) a požární nádrže k zamezení nepovoleného vstupu. 

- Bylo provedeno mechanické zabezpečení  budovy garáží na točně 

proti krádežím. 

- Majetek obce Študlov je nově pojištěn včetně případné havárie 

vodovodu. 

- Obec Študlov uzavřela smlouvu s ÚP Svitavy o vytvoření 100% 

dotovaného místa VPP, které se podařilo obsadit, ku prospěchu obce. 

Do konce roku 2015 je plánováno následující: 



- zazimovat vodoměry v obci 

- dořešit dlouhodobé parkování dopravních prostředků na hlavní 

komunikaci v obci a nekomplikovat zimní údržbu 

- Rozsvícení vánočního stromu s překvapením 

- Mikulášská nadílka v kulturním domě 

- silvestrovská zábava v kulturním domě  

 

Děkuji za pomoc a spolupráci při 

realizaci aktivit v zájmu obce ŠTUDLOV 

a přeji všem spoluobčanům a 

chalupářům, jménem svým i jménem 

zastupitelů obce, zdraví,klid a pohodu. 

Hodně tolerance a vzájemného 

pochopení. 

 

 

Ve Študlově dne 9.11.2015                        Jaroslav Niederle 

                                                                        starosta obce 

 



P.S. :  

Akce neuvedené v seznamu: 

- MDŽ a setkání s důchodci v kulturním domě za přítomnosti 

bratrů Jiřího a Františka Černých 

- pouštění draků 

- pálení čarodějnic 2015 

- rozsvícení vánočního stromu dne 28.11.2015 za velké účasti 

obyvatel, chalupářů a hostů 

- mikulášská nadílka je připravena na 5.12.2015 

 

 

Ve Študlově dne 29.11.2015 

 

 

 

 

 

                                                                   


