
Zápis
ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Pačejov, konaného dne 25. října 2019 od 18.00 hodin

v Pačejově nádraží, v budově obecního úřadu, č.p. 199

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Pačejov bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Ing. 

Janem Vavři čkou.
Informace o konání zasedání byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna v souladu 

se zákonem.
Starosta obce dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval,

že přítomno je 11 členů zastupitelstva z celkového počtu 15 členů zastupitelstva, 3 zastupitelé se 
omluvili. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Starosta přednesl návrh na doplnění programu zasedání Zastupitelstva obce Pačejov, bod 
„Dotace“ bude projednáván jako 4. v pořadí.

Dále člen zastupitelstva F. Kába požádal písemně o zařazení dalšího bodu do programu
zasedání a sice „Projednání dopisu starostovi a zastupitelům ohledně hluku z rekonstrukce a
provozu železniční tratě v obci Pačejov“, o což jej požádal občan Chalupa. V případě schválení
zastupitelstvem by se jednalo o bod č. 5 v pořadí programu zasedání. Starosta před hlasováním
vysvětlil, že z procesních důvodů není nutné zařazovat tento dopis jako další bod programu a že je
možno projednat jej v bodě 5. Různé, diskuze.
Zastupitel F. Kába se dotázal pana Chalupy, zda stačí dopis projednat v diskuzi?
Pan Chalupa souhlasil.

18:08 – dorazila zastupitelka B. Behenská, přítomných zastupitelů je 12.

Program:
1. Zahájení, kontrola účasti, schválení programu
2. Volba návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Majetkové záležitosti
4. Dotace
5. Různé, diskuze
6. Usnesení
7. Závěr

Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo schvaluje zařazení bodu Dotace do programu zasedání jako bod č.4.

Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení:
b) Zastupitelstvo schvaluje zařazení bodu Projednání dopisu starostovi a zastupitelům ohledně 
hluku z rekonstrukce a provozu železniční tratě v obci Pačejov do programu zasedání jako bod č.5.

Výsledek hlasování: Pro 0 Proti 0 Zdrželi se 12
Usnesení nebylo schváleno
Návrh usnesení:



c) Zastupitelstvo schvaluje program zasedání
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno

2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele
Starosta obce navrhl členy návrhové komise: M. Hlůžková, Ing. L. Hosnedl
ověřovatele zápisu: F. Kába, M. Šimon
a zapisovatele: M. Běloch
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje členy návrhové komise: Miloslavu Hlůžkovou a Ing. Ladislava 
Hosnedla
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 2
Usnesení bylo schváleno

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu: Františka Kábu a Miroslava Šimona
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 2
Usnesení bylo schváleno

zapisovatele: Milana Bělocha
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení bylo schváleno

3. Majetkové záležitosti
3.1 Starosta seznámil přítomné s návrhem na bezúplatný převod části pozemku p.č. 1143/10 - trvalý 
travní porost v k. ú. Pačejov od Státního pozemkového úřadu. Bude zpracován oddělovací 
geometrický plán. Na pozemku bude umístěna ČOV pro část obce Pačejov-nádraží.
Před hlasováním dal možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod části pozemku p. č. 1143/10 – trvalý travní porost 
v k. ú. Pačejov od Státního pozemkového úřadu.

Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno

3.2 Starosta seznámil přítomné s návrhem na úplatný převod části pozemku p. č. 92/53 – orná půda 
v k. ú. Pačejov od Státního pozemkového úřadu. Bude zpracován oddělovací geometrický plán. Na 
pozemku bude umístěna ČOV pro části obce Pačejov, Velešice a Týřovice Před hlasováním byla 
dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje úplatný převod části pozemku p. č. 92/53 – orná půda v k. ú. Pačejov 
od Státního pozemkového úřadu

Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno



4. Dotace
4.1 Starosta seznámil přítomné s oznámením o přidělení dotace z dotačního programu Plzeňského 
kraje Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2019 na publikaci „Pačejov – čas okupace a 
osvobození 1945“ ve výši 20 000,00 Kč. Celkové náklady budou 55 000,00 Kč.
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z dotačního programu Plzeňského kraje Podpora 
literární tvorby a publikační činnosti 2019 na publikaci „Pačejov – čas okupace a osvobození 1945“ 
ve výši 20 000,00 Kč a pověřuje radu obce administrací akce.

Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno

4.2 Starosta seznámil přítomné s oznámením o přidělení dotace z dotačního programu Plzeňského 
kraje Podpora dostupnosti primární ambulantní zdravotnické péče v Plzeňském kraji na akci
„Pačejov, zdravotní středisko – oprava sociálního zařízení“ ve výši 54 000,- Kč. Celkové náklady 
akce budou 108 331,00 Kč. Starosta podal návrh na pověření rady obce k organizací výběrového 
řízení a administrace akce. Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům 
i občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje přijetí dotace z dotačního programu Plzeňského kraje Podpora dostupnosti 
primární ambulantní zdravotnické péče v Plzeňském kraji na akci „Pačejov, zdravotní 
středisko – oprava sociálního zařízení“ ve výši 54 000,- Kč

b) pověřuje radu obce organizací výběrového řízení a administrací akce

Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno

4.3 Starosta seznámil přítomné s oznámením o přidělení dotace z dotačního programu Plzeňského 
kraje Podpora dostupnosti primární ambulantní zdravotnické péče v Plzeňském kraji na akci 
„Vybavení stomatologické ordinace“ ve výši 10 300,- Kč. Celkové náklady akce budou 20 678,00 
Kč. Starosta podal návrh na pověření rady obce k organizací výběrového řízení a administrace akce. 
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje přijetí dotace z dotačního programu Plzeňského kraje Podpora dostupnosti
primární ambulantní zdravotnické péče v Plzeňském kraji na akci „Vybavení
stomatologické ordinace“ ve výši 10 300,- Kč

b) pověřuje radu obce organizací výběrového řízení a administrací akce

Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno

5. Různé, diskuze

Projednání dopisu starostovi a zastupitelům ohledně hluku z rekonstrukce a provozu



železniční tratě v obci Pačejov:
ZO obdržený dopis „podepsaný“ sedmi občany Pačejova z lokality „Pracky“ bere na vědomí. V
diskusi se k projednávanému otevřenému dopisu se svými názory vyjádřili: P. Chalupa, F. Kába, J.
Vavřička, R.Junger, M.Šimon a B. Hosnedlová. Zástupci obce budou průběžně na budoucích
jednáních se SŽDC zjišťovat postoj SŽDC k instalaci zařízení omezujících hluk, který by mohl v
budoucnu obtěžovat nad rámec hygienických limitů občany, kteří „podepsali“ projednávaný
otevřený dopis směřující k Obci Pačejov. Sami občané z „Pracek“, které zřejmě zastupuje P.
Chalupa a právnička L.Tomková, budou se SŽDC i médii jednat samostatně o případném
vybudování protihlukových zábran mezi železnicí a jejich pozemky. Z diskuze na závěr vyplynulo,
že obec a občané „podepsaní“ v otevřeném dopise jsou ochotni se vzájemně informovat o tom, co
nového samostatně zjistí v problematice protihlukových opatření ze strany SŽDC v Pačejově.

Vyjádření starosty obce:
Bohužel musím konstatovat, že do dnešního dne (25. 10. 2019 do 17:55 hod.) nikdo z občanů obce
nevznesl k tomuto problému jakoukoliv připomínku či dotaz na mojí osobu nebo některého ze
zastupitelů. Naopak jsem přesvědčen, že pan Chalupa, zřejmě s cílem poškodit „obraz“ obce,
postupoval tak, že místo aby přišel na úřad a požádal o názor či pomoc, když už něco zanedbal, tak
si vzal na pomoc média a tam se vyjádřil, že obec souhlasila, že nezastupovala zájmy občanů atd.
Při tom vůbec nevyužil ani on, ani ostatní z „Pracek“ svého práva a možnosti vznést připomínky při
povolovacím řízení, kde by to mělo smysl.
Dnes, 5 minut před zahájením zasedání zastupitelstva, předložil pan Chalupa zastupitelům dopis v
tištěné podobě bez jediného podpisu a když jsem jej po skončení zasedání žádal, aby mně předal
dopis s podpisy (údajně obyvatel lokality Pracky), tak to odmítl. Ještě navíc – na zasedání se
objevily dvě verze tohoto dopisu, z nichž jedna u jména a příjmení měla uveden jiný akademický
titul než ta druhá. Toho se všimli jen někteří, ale samozřejmě to vyvolává různé spekulace. Dopis
byl projednán i přesto v diskuzi na zasedání ZO a já jsem vyvrátil tvrzení uvedená v dopisu a
předložil k tomu i důkazy. Proto tento dopis a formulace uvedené v něm v plném rozsahu odmítám
a nehodlám dopustit, aby pan Chalupa cenzuroval obecní Zpravodaj.
Obec, zastoupená starostou, naopak při povolovacím procesu vystupovala aktivně, jak vyplývá
z Územního rozhodnutí, které bylo k této stavbě vydáno a kde jsou požadavky obce citovány. A
naše obec byla jediná, kdo nějaké připomínky vůbec měl. Stejně tak jsem přesvědčen, že Speciální
stavební úřad, který vydával k této stavbě stavební povolení, by toto nevydal v rozporu se
zákonnými normami jak v oblasti bezpečnosti, tak hlukovými či jinými. Neexistuje zřejmě žádné
měření nebo jiný důkaz, že díky změněným parametrům na trase železnice budou tyto normy
nedodrženy či překročeny a už je kvůli tomu pozdvižení. Naopak vše nasvědčuje tomu, jak mám i
informace z kontrolních dnů, že nové provedení železničního svršku a nové vlakové soupravy
budou vydávat daleko nižší hluk.
Vlaky jezdí v Pačejově více jak 150 let a nikdy si nikdo nestěžoval. A to jich jezdilo více než stovka
za den, dnes jich jezdí zlomek. Je až s podivem, že když si někdo koupí dům 25 metrů od kolejí a
po 15 letech rozpoutá tuto kampaň. Já tyto požadavky nepodporuji z výše uvedených důvodů, a také
proto, že mám zatím od obyvatel z „nádraží“ více podnětů proti zábranám, než pro zábrany. Proto
také zastupitelstvo vzalo dopis na vědomí a o žádném stanovisku nehlasovalo. Existuje také
samozřejmě možnost, že obyvatelé „Pracek“ mohou přijmout vlastní opatření na svých pozemcích,
např. provést výsadbu zeleně nebo udělat zábrany tak, aby nebylo narušeno jejich soukromí, když
mají ten pocit.

Vyjádření člena rady obce Františka Káby
na příštím jednání rady obce a na příštím jednání zastupitelstva navrhnu zařadit do programů
jednání hlasování o bodu: "Souhlasím s vybudováním protihlukové zábrany v lokalitě "Pracky"
mezi železniční tratí a domy obyvatel na "Prackách" vybudované na náklady SŽDC v případě
neplnění hygienických limitů hluku z provozu železnice v souladu s platnou legislativou ČR".



6. Usnesení
Zastupitelstvo obce:
1. schvaluje program zasedání
2. schvaluje návrhovou komisi ve složení: Miloslavu Hlůžkovou a Ing. Ladislava Hosnedla

ověřovatele zápisu: Františka Kábu a Miroslava Šimona, zapisovatele: Milana Bělocha
3.
3.1 schvaluje bezúplatný převod části pozemku p. č. 1143/10 – trvalý travní porost v k. ú. Pačejov 

od Státního pozemkového úřadu.
3.2 schvaluje úplatný převod části pozemku p. č. 92/53 – orná půda v k. ú. Pačejov od 
      Státního pozemkového úřadu
4.
4.1 schvaluje přijetí dotace z dotačního programu Plzeňského kraje Podpora literární tvorby a 

publikační činnosti 2019 na publikaci „Pačejov – čas okupace a osvobození 1945“ ve výši
20 000,00 Kč a pověřuje radu obce administrací akce.

4.2 a) schvaluje přijetí dotace z dotačního programu Plzeňského kraje Podpora dostupnosti 
primární ambulantní zdravotnické péče v Plzeňském kraji na akci „Pačejov, zdravotní středisko 
– oprava sociálního zařízení“ ve výši 54 000,- Kč
b) pověřuje radu obce organizací výběrového řízení a administrací akce

4.3 a) schvaluje přijetí dotace z dotačního programu Plzeňského kraje Podpora dostupnosti 
primární ambulantní zdravotnické péče v Plzeňském kraji na akci „Vybavení stomatologické 
ordinace“ ve výši 10 300,- Kč
b) pověřuje radu obce organizací výběrového řízení a administrací akce

7. Závěr
Starosta obce poděkoval přítomným za účast na zasedání a za diskusní příspěvky a ukončil zasedání 
v 19,25 hodin.

Milan Běloch
místostarosta

Ing. Jan Vavřička
starosta

Ověřovatelé

František Kába Miroslav Šimon


