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ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 

 
Seznam přítomných účastníků: 
Mgr. Luděk Jeništa (starosta města Vlašimi); Karel Kroupa (místostarosta města Vlašimi); Ing. Jan Bursík (Osadní 
výbor Domašín); Eva Lupačová (Osadní výbor Domašín); Zdeněk Dvořák (Městský úřad Vlašim); Ing. arch. Jan Hořejší 
(architekt); Ing. arch. Ivan Hořejší (architekt); Jiří Bach (Osadní výbor Domašín); Bc. Martin Bach (Osadní výbor 
Domašín); Oldřich Rataj (Osadní výbor Domašín); Jaroslav Říha (Osadní výbor Domašín); František Slavík (Osadní 
výbor Domašín); Jaroslava Smetanová (Osadní výbor Domašín); Zdeněk Toula (Osadní výbor Domašín); Mgr. Renata 
Vondráková (koordinátorka prací na strategii), Mgr. Anna Dufková (asistentka koordinátorky), Mgr. Veronika Van der 
Ent, Mgr. Jitka Fialová (MAS Blaník) a občané sídla Domašín viz prezenční listina. 
 
Záznam průběhu jednání 
Na počátku jednání byly účastníkům prezentovány závěry dotazníkového šetření s důrazem na Domašín a informace 
o průběhu a způsobu zpracování Programu rozvoje města Vlašimi na roky 2015 -2025. Účastníkům byla rovněž 
vysvětlena metoda s lístečky, s kterou následně na jednání pracovali - ve skupinách diskutovali a na připravené 
lístečky psali pozitivní názory na současný stav Domašína (na zelené lístky), problémy (na červené lístky) a návrhy 
řešení (na žluté lístky). Tyto lístečky poté umísťovali na připravené nástěnky na nástěnku týkající se náměstí 
v Domašíně a nástěnku mapující situaci Domašína pro účely strategie města jako celku. V přílohách č. 2 a 3 tohoto 

Datum konání: 3. 3. 2016 

Čas konání: 17:00 – 20:00 

Místo konání: Sokol Domašín 

Program jednání: 16:45 – 17: 00 - Příchody účastníků, zápis do prezenční listiny 
17:00 –17:15 - Uvítání účastníků zástupci města 
     Karel Kroupa - místostarosta města Vlašimi 
1 7:15 – 17:30 - Prezentace závěrů dotazníkového šetření s důrazem na 
Domašín a informace o průběhu a způsobu zpracování Programu rozvoje města 
Vlašimi na roky 2015 – 2025 - Mgr. Renata Vondráková  
17:30 – 18:15 - Samostatná práce s lístečky a doplnění na nástěnky formou 
individuálních diskuzí v kroužcích účastníků a nad nástěnkami  
18:15 – 18:35 - Informace k již realizovaným úpravám náměstí v Domašíně – 
popis současného stavu + informace ke způsobu provedení realizovaných aktivit 
revitalizace od roku 2012 – Ing. arch Hořejší 
18:35 – 19:30 – Moderovaná diskuze s účastníky  
19:30 – 20:00 – Shrnutí výsledků  
               20:00 – Ukončení 

„Setkání občanů – Sídlo Domašín – 
Program rozvoje Města Vlašimi na roky 2015 – 2025 
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zápisu jsou uvedeny tabulky s přepsanými podněty občanů.1 Po ukončení práce s lístečky následovala prezentace Ing. 
arch. Ivana Hořejšího, která se týkala již realizovaných úprav náměstí v Domašíně. Jednalo se o popis současného 
stavu. Účastníkům schůzky byly rovněž poskytnuty informace o způsobu realizovaných aktivit revitalizace od roku 
2012. Po ukončení prezentace dostali účastníci možnost k diskuzi nad tématy týkajícími se sídla Domašín. Občané 
mohli své dotazy klást směrem k starostovi Mgr. Luďku Jeništovi, místostarostovi Karlu Kroupovi, vedoucímu 
investičního odboru města Vlašimi Zdeňku Dvořákovi, Ing. arch. Janu Hořejšími a Ing. arch. Ivanu Hořejšímu. Diskusi 
moderovala R. Vondráková. 
 

Záznam hlavních bodů diskuse 
 

1) Bezpečnostní ostrůvek a autobusová zastávka na náměstí 
2) Revitalizace náměstí – způsoby dokončení, doplnění prvků náměstí 
3) Letiště Vlašim – řešení majetkových vypořádání s cílem uvedení do provozu 
4) Neuspokojivý stav cesty ke hřbitovu 
5) Nevzhledná fasáda budovy radnice + přístavba k budově radnice 
6) Domašínské lesy 

 
1) Bezpečnostní ostrůvek a autobusová zastávka na náměstí 
Občané poukazovali na nebezpečné dopravní situace, ke kterým v těchto místech dochází, a to z důvodu úzké 
vozovky. Ing. arch. Hořejší vysvětlil důvody tohoto způsobu realizace. Který byl upřednostněn před vybudování 
původně navrhované zastávky tzv. v zálivu. Zvolené řešení bylo zejména vybráno pro soulad s požadavky Policie ČR, 
která preferovala tento typ řešení tzv. ZÁTKA. Při kterém dojde při zastavení autobusu ke krátkému zastavení 
dopravy. Způsob realizace ostrůvku ovšem není ideální – v tom panovala shoda, jak na straně občanů, tak zástupců 
města a architekta. Na prvky bezpečnosti dopravy v centru sídla Domašín má navázat také zpomalení dopravy na 
začátku a konci obce – tj. bezpečnostní prvky na vstup do sídla, které by měly zpomalit dopravu. Diskutovaná řešení 
byly – měřící úsekové radary, zpomalovací semafory (ty dle informací K. Kroupy už není možné ze strany dotčených 
orgánů povolovat). 
 
2) Revitalizace náměstí – způsoby dokončení, doplnění prvků náměstí 
Město Vlašim hodlá dokončit revitalizaci náměstí z vlastních zdrojů. Možnosti získat dotaci na tuto akci nejsou. Byly 
diskutovány tyto prvky: kašna, lavičky, květiny, keře, přesun pomníku. Občané byli vyzváni k návazné schůzce 
s architektem Ing. arch Hořejším, která má stanovit postup dokončení revitalizace náměstí. K účasti na schůzce se 
přihlásili kromě členů Osadního výboru tito občané: Limberková Hana, Jindra Stanislav, Krámek Josef, Crhán Martin, 
Kounický Roman, Brázda Josef, paní kronikářka (jméno neuvedla). 
 
3) Letiště Vlašim – řešení majetkových vypořádání s cílem uvedení do provozu 
V současné době je letiště již pátým rokem mimo provoz. Město Vlašim se na základě rozhodnutí Úřadu pro civilní 
letectví stalo v prosinci roku 2015 jeho provozovatelem. Dotaz se konkrétně týkal provozovatelem letiště Městem 
Vlašim s ohledem na stále nevyřešená vlastnická práva. Místostarosta Vlašimi Kroupa odpověděl, že v roce 2015 
získalo město Vlašim souhlas od 65 % majitelů pozemků a toto procento je pro provozování letiště dostatečné. S 
ostatními majiteli pozemků jsou vedena jednání s cílem dohody. Současně připravovaná nabídka za pronájem 
pozemků je podstatně vyšší, než je cena v místě obvyklá a bude činit 3000 Kč/ha. V letošním roce je nájemné 
vlastníkům, se kterými není zatím dohoda, skládána do depozita. Zájmem města je dohodnout se všemi smírně. 
Letiště je pro město devizou do budoucnosti. Co se týče stavby dráhy na pozemku letiště, dle znaleckého posudku se 
jedná o stavbu – zpevnění. Závěrem byla k letišti uzavřena shoda na faktu, že letiště má být funkční. Vlastnické 
vztahy je třeba dále řešit. Žádná strana ani zástupce veřejnosti se nevylovil proti zprovoznění letiště. 

                                                 
1 Podněty byly přepsány a rozděleny, pokud jich bylo na jednom lístku zapsáno více, byly rozděleny. 

Blixa
Zvýraznění
zápisu jsou uvedeny tabulky s přepsanými podněty občanů.1 Po ukončení práce s lístečky následovala prezentace Ing. arch. Ivana Hořejšího, která se týkala již realizovaných úprav náměstí v Domašíně. Jednalo se o popis současného stavu. Účastníkům schůzky byly rovněž poskytnuty informace o způsobu realizovaných aktivit revitalizace od roku 2012. Po ukončení prezentace dostali účastníci možnost k diskuzi nad tématy týkajícími se sídla Domašín. Občané mohli své dotazy klást směrem k starostovi Mgr. Luďku Jeništovi, místostarostovi Karlu Kroupovi, vedoucímu investičního odboru města Vlašimi Zdeňku Dvořákovi, Ing. arch. Janu Hořejšími a Ing. arch. Ivanu Hořejšímu. Diskusi moderovala R. Vondráková.Záznam hlavních bodů diskuse1) Bezpečnostní ostrůvek a autobusová zastávka na náměstí2) Revitalizace náměstí – způsoby dokončení, doplnění prvků náměstí3) Letiště Vlašim – řešení majetkových vypořádání s cílem uvedení do provozu4) Neuspokojivý stav cesty ke hřbitovu5) Nevzhledná fasáda budovy radnice + přístavba k budově radnice6) Domašínské lesy

Blixa
Zvýraznění
1) Bezpečnostní ostrůvek a autobusová zastávka na náměstíObčané poukazovali na nebezpečné dopravní situace, ke kterým v těchto místech dochází, a to z důvodu úzké vozovky. Ing. arch. Hořejší vysvětlil důvody tohoto způsobu realizace. Který byl upřednostněn před vybudování původně navrhované zastávky tzv. v zálivu. Zvolené řešení bylo zejména vybráno pro soulad s požadavky Policie ČR, která preferovala tento typ řešení tzv. ZÁTKA. Při kterém dojde při zastavení autobusu ke krátkému zastavení dopravy. Způsob realizace ostrůvku ovšem není ideální – v tom panovala shoda, jak na straně občanů, tak zástupců města a architekta. Na prvky bezpečnosti dopravy v centru sídla Domašín má navázat také zpomalení dopravy na začátku a konci obce – tj. bezpečnostní prvky na vstup do sídla, které by měly zpomalit dopravu. Diskutovaná řešení byly – měřící úsekové radary, zpomalovací semafory (ty dle informací K. Kroupy už není možné ze strany dotčených orgánů povolovat).2) Revitalizace náměstí – způsoby dokončení, doplnění prvků náměstíMěsto Vlašim hodlá dokončit revitalizaci náměstí z vlastních zdrojů. Možnosti získat dotaci na tuto akci nejsou. Byly diskutovány tyto prvky: kašna, lavičky, květiny, keře, přesun pomníku. Občané byli vyzváni k návazné schůzce s architektem Ing. arch Hořejším, která má stanovit postup dokončení revitalizace náměstí. K účasti na schůzce se přihlásili kromě členů Osadního výboru tito občané: Limberková Hana, Jindra Stanislav, Krámek Josef, Crhán Martin, Kounický Roman, Brázda Josef, paní kronikářka (jméno neuvedla).

Blixa
Zvýraznění
3) Letiště Vlašim – řešení majetkových vypořádání s cílem uvedení do provozuV současné době je letiště již pátým rokem mimo provoz. Město Vlašim se na základě rozhodnutí Úřadu pro civilní letectví stalo v prosinci roku 2015 jeho provozovatelem. Dotaz se konkrétně týkal provozovatelem letiště Městem Vlašim s ohledem na stále nevyřešená vlastnická práva. Místostarosta Vlašimi Kroupa odpověděl, že v roce 2015 získalo město Vlašim souhlas od 65 % majitelů pozemků a toto procento je pro provozování letiště dostatečné. S ostatními majiteli pozemků jsou vedena jednání s cílem dohody. Současně připravovaná nabídka za pronájem pozemků je podstatně vyšší, než je cena v místě obvyklá a bude činit 3000 Kč/ha. V letošním roce je nájemné vlastníkům, se kterými není zatím dohoda, skládána do depozita. Zájmem města je dohodnout se všemi smírně. Letiště je pro město devizou do budoucnosti. Co se týče stavby dráhy na pozemku letiště, dle znaleckého posudku se jedná o stavbu – zpevnění. Závěrem byla k letišti uzavřena shoda na faktu, že letiště má být funkční. Vlastnické vztahy je třeba dále řešit. Žádná strana ani zástupce veřejnosti se nevylovil proti zprovoznění letiště.



 
 
 

3 

 

 
4) Neuspokojivý stav cesty ke hřbitovu 
Byl vznesen dotaz týkající se silnice ke hřbitovu, která je ve velmi špatném stavu. Dle Zdeňka Dvořáka, vedoucího 
Odboru Investičního MěÚ Vlašim, byl v době rekonstrukce komunikací a chodníků tento úsek vyhovující. K opravám 
dochází postupně a na místech, kde jsou aktuálně potřebné. Oprava silnice je tedy závislá na možnostech města. 
 
5) Nevzhledná fasáda budovy radnice + přístavba k budově radnice 
Dalším diskutovaným tématem byla oprava fasády radnice. Město Vlašim zahrnulo tuto akci do rozpočtu na rok 
2016. Problematické bude řešení terasy, která je řadou obyvatel vnímána pozitivně, nicméně jedná se o nelegální 
stavbu, která se k historické budově nehodí, budova vlhne a také brání opravě fasády. Toto téma bude řešeno na 
návazném setkání 15. 3. 2016. 
 
6) Domašínské lesy 
Bylo poukazováno na kácení dřeva z lesů okolo Domašína a vazbu na finanční prostředky investované do Domašína. 
Dle představitelů Města Vlašimi jsou investice do Domašína v posledních letech skutečně veliké. O čemž svědčí 
zejména realizovaná kanalizace, související úpravy většiny povrchů komunikací a chodníků a návazná revitalizace 
náměstí vč. autobusových zastávek (centrum, Domašínská brána). Navíc další akce jsou plánované i na rok 2016: 
Úprava povrchů chodníků na jižní straně náměstí + osazení druhé zastávky, fasáda budovy radnice, dětské hřiště a 
další. 
 
Záznam zpracovala: Mgr. Anna Dufková 
Ověřili: Mgr. Renata Vondráková, Eva Lupačová, Karel Kroupa 
 
Datum zpracování záznamu: 9. 3. 2016 
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Přílohy 
Příloha č. 1 - Fotodokumentace 
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Příloha č. 2 – Tabulka podnětů vážících se k celému sídlu Domašín 
 

PODNĚTY VÁŽÍCÍ SE K CELÉMU SÍDLU DOMAŠÍN 

POZITIVNÍ  PROBLÉM NÁVRH ŘEŠENÍ 

Obchod v Domašíně Fasáda na tvrzi porazit nebo ořezat lípy na hřbitově 

Podpora SDH překážky ve vozovce (na obecním pozemku) -  patníky, 
kameny, zídky 

Zamezení výstavby či zbudování bytů apod. prostor pro 
sociálně slabé 

Školka Před domem č. 155 dlouhodobě trpěna skládka 
nejrůznějších materiálů i v době svátků - velmi zvláštní 
přístup městské policie 

Zbudovat semafor  

Vybudování kanalizace a vodovodu Odtok povrchové vody před č.p. 21 (chybí kanál) stále 
louže cca 5cm hluboká 

Více kontejnerů u hřbitova nebo jinde - někteří lidé se s 
odpadem po technických NEČITELNÉ stavební mat. atp.) 

Část chodníků  Auta směřující do domů 21,132,22,23,24,25 musí při 
použití vozovky couvat a parkovat na chodníku, aby 
nevadily ostatním v průjezdu 

Revitalizace fotbalového hřiště a vybudování zázemí pro 
sportovce místního nebo vlašimského klubu - je spoustu 
dětí, které chtějí hrát, ale nemají na to působit v týmech ve 
Vlašimi; možnost vést tzn. přípravku v Domašíně 

Zachování pošty a obchodu Proti Sokolovně p. Novotný na obecním pozemku 
soustavně nepořádek  

Obnovit fasádu na radnici, je to městská budova a velká 
ostuda  

Pěkný kostel  Tvrz fasáda  Upravit prodloužení cestičky kolem zahradnictví, 
transformátorem a hřbitovem  

Tuto nebo podobnou schůzi dělat 
každý 4. rok po volbách 

Nedodržování omezení rychlosti v obci Tvrz fasáda - původní sgrafita 

U zastávky "DOMAŠÍNSKÁ BRÁNA" 
směrem na Domašín chybí bezpečný 
přechod 

Diskotéky - vandalismus, trvání do pozdních nočních 
hodin  

Výkres 

Autobusová zastávka není vhodná pro 
starší občany  

V Domašíně není volně přístupný žádný zdroj vody Oprava školy - střecha, okna  

Webové stránky osadního výboru 
Domašín 

Nesmyslně zúžené silnice od pomníčku směrem k 
Vlašimi. Nedá se pomalu projet, když po stranách 
parkují auta (výjezd na hlavní silnici pod pomníčkem). 
Nevejdou se dvě auta. 

Pomoc při sehnání dotací na opravu fasády tvrze 

Všichni si přejeme, aby tu nevznikla 
ubytovna a podobná zařízení, která 
jsou "vyhlášená" v jiných obcích!! 

V Domašíně nejsou stavební pozemky v majetku obce, 
které by mohly být poskytnuty (nabídnuty) mladé 
generaci k výstavbě RD, jako to je např. v Radošovicích 
nebo Ostrově 

Opravit hráz u rybníka "KRAVÍN" 

Pokud bude pokračovat spor o 
budovu v majetku Sokola (přilehlá 
budova k Sokolovně), očekáváme, že 
se vedení města postaví za Sokol 
minimálně stejně, jako se angažuje za 
prospěch aeroklubu Vlašim  

Chybí čekárna proti hospodě  Fasáda na hostinci  

Zachovat dětská hřiště V Domašíně před č.p. 31 je kanál, který při nájezdu 
vydává hlasité rány  

Výsadba nových stromů u hřiště, oprava cesty 

Zahrádka na radnici Odvod povrchové vody před domem č. 21 - v tomto 
úseku chybí kanál a tvoří se zde louže, které nemají kam 
odtékat  

Výměna poklopů kanálů za plné 

Pošta Osvětlení na Belvedéru -u č.p. 173 slepá ulice Kounický, 
Mihulka, Pícha 

Revitalizace rybníků Brabčák a u hřiště 

obchod Hruška Upravit cestu na hřbitově Instalace zpomalovacích prahů 

Zachování terasy "Hostinec na 
radnici" 

Špatný stav chodníky mezi Vlašimí a Domašínem (podél 
parku chybí zábradlí směrem do parku) 

Udělat ze staré školy kulturní místo pro děti  

Zachování pošty a obchodu Chodník u silnice směrem k Jafholz Omezit rychlost automobilů na 30 km/h značkami v celé 
obci  

Osvětlení historických památek obce V určitých místech po nové vozovce v Domašíně se 
nevejdou 2 auta, je to úzké 

Řešit umístění rozvodné sítě (elektro) do země) 

Vybudování chodníků kolem hlavních 
komunikací 

Nedostatečné využití prostor staré školy Oprava cest po kácení topolů a vrácení do původního stavu 

Zachování zahrádky na Radnici Špatně zabezpečené kanalizační poklopy. Zacpávají a 
padají kamínky.  

Revitalizace Sokolovny nebo vybudování multifunkční haly 
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Zachování nádrže před hasičárnou - v 
tomto stavu 

Neustálé zamořování ovzduší z komínů na Z a JZ 
Domašína. Pálení odpadů z lepených materiálů.2X 
podané stížnosti na OÚ nic neřeší. 

Vyčistit stoku z Domašína ke hřbitovu (voda teče po 
komunikaci) 

Děkujeme za obchod Hruška prohrnování sněhu v Domašíně 1x za tři dny  upravování dětského hřiště u školy (zvětšení) 

Podporovat činnost Sokola a SDH  Rychlost aut a hluk na hl. komunikace- výjezd z 
Domašína směr. Benešov (rychlostní semafor) 

Převedení optické konektivity do Domašína (rychlost 
internetu atp.) - mohlo se už udělat při kanalizaci 

Zachovat sokolovnu a prodejnu 
potravin 

Zdroje vody v Domašíně, které jsou ve vlastnictví obce, 
jsou v dezolátním a nepoužitelném stavu (původní zdroj 
vody v Domašíně + další studny v Domašíně) 

El. Rozvody (síť) - postupně dávat (telelefony) do země 

Zachování terasy u hospody  Proč se kácejí domašínské lesy, když cena za výtěžek je 
tak nízká?  

Revitalizace fotbalového hřiště (stačí na malý fotbal pro 
děti)+ zázemí u něj  

Zachovat obchod Černé skládky v Domašíně - u rybníka Brabčák + Česká 
hospoda 

Instalace zrcadla do zatáčky pod kostelem, aby řidiči od 
Benešova viděli do zatáčky v případě, že stojí kolona aut za 
autobusem od Benešova 

Nerušit posezení před hospodou 
Radnice 

  Zkrátit ostrůvek od Benešova, aby šlo odbočovat od 
Radošovic na Vlašim (nákl. auta) 

Zachovat název ulice Karotkova Pěší stezka (chodník) v oblasti Bruk - nebezpečí 
(vysoké)zražení chodce 

Opravit pěší cestu z ulice směrem na náměstí 

Žádné ubytování pro neplatiče apod. Vykáceny topoly u hřiště, zdevastovaná cesta do 
Domašína a pod Kravínem 

Oprava (strouhy po povodni) z Domašínského rybníka: 
odtok vody (mezi pozemky Severová a Jarolím) vymletá 
část asi 8m 

Zachování obchodu Řešit využití obecních studní Kontrola limitu ovzduší v zimním období v Domašíně 
(nevhodná paliva)- zamořené ovzduší 

Zachování Sokolovny   Vybudovat chodník na hřbitově u urnového háje 

Hlavně zachovat poštu - vylepšit 
prostředí 

Stav vozovky na příjezdu Belvedér hned za můstkem umístit dva retardéry na komunikace ke Znosimi (hráz 
rybníka) 

Terasa hospoda Jaká je kontrola všech přípoj na kanalizace Dodělat obložení hráze Žižkova rybníka 

Zachování požární nádrže a cesty u 
Radnice 

čekárna nevyhovuje, odbočka autobusů směr Benešov Vybavení lavičkami u rybníka (nové fošny) 

Zachovat dod. Kontejnerů - jaro, 
podzim (u rybníka Žižkova) 

Špatná viditelnost na hlavní na Vlašim od Sokolovny. 
Dát ke kostelu zrcadlo  

Zvýraznění chodníku (obruby chodníku) u tvrze v místě, kde 
je chodník přímo proti komunikaci ve směru z Vlašimi  

  
  

Příliš vysoká průjezdnost Domašínem  Pokud stojí autobus v zastávce směrem na Vlašim, není 
vidět za zatáčku (řada stojících aut může být nebezpečná) - 
instalovat zrcadlo 

Při dešti teče do statku proudem voda k mostíku. Udělat 
před křižovatkou šikmý kanálek 

Revitalizace rybníku "u Kravína" 

Oprava lesních a obecních cest po kácení, oprava 
chodníků na Pajzárnu  

Zachovat setkání a informace občanů 1x ročně. Dobrý 
nápad. Dlouho tu nebylo! 

Chodník před domy 250,214 ve velmi špatném stavu, 
nutná oprava 

Vybudování chodníků směrem na Radošovice a ke hřbitovu 

Fasáda na hospodě úprava rybníka u kravína po možnost koupání (upravit 
vstup do rybníka, pozvolný vstup) 

Před č.p. 31 a 33 jsou zcela nepropustné kanály Je nutné, aby se město postaralo o vyčištění a prohloubení 
potoka až dolů k bráně -) zaprší a potok se vyleje, čím dál 
častěji 

Chodník u včelařů a zachování podchodu pod mostem u 
Klápů; revitalizace zeleně v obci - U hřiště 

Obecní studny opravit a ponechat jako záložní zdroj vody! 
V současné době voda= celosvětový problém. 

Neudržované záchytné rybníčky nad Žižkovým rybníkem Zhotovit osvětlení u bytovky č. 221 a té druhé bytovky za ní  

Chodník na výjezdu z obce směr Benešov Snížení rychlosti motorových vozidel Domašínem na 40 
km/h 

Chybí multifunkční hřiště viz. Radošovice Likvidace skládky u rybníka Brabčák a Kravín - nutné! A 
nutné hlídání těchto míst  

Nemohla by být majiteli tvrze poskytnuta dotace, aby si 
opravil zeď, která nyní hyzdí pohled při cestě z Vlašimi?  

Umístění zrcadel na nebezpečných místech 

Velké množství domácností není připojeno na 
kanalizační síť 

Jiné využití bývalých studní (určitě zanechat a nové oplotit) 

Nechceme ubytovny pro nepřizpůsobivé občany  Vybudovat přechod pro chodce u Domašínské brány - 
důvod autobusová zastávka, kontejnery na odpad 

Neudělaná asfaltová silnice ke hřbitovu - v 
Benešovském deníku psal starosta, že všude nový 
povrch 

Opravit komunikaci po plynových výkopech ke hřbitovu 



 
 
 

7 

 

Dokončit úpravu prostranství před kostelem, restaurací 
a obchodem  

Vybudovat hřiště na tenis a volejbal  

Kdy se dokončí areál NEČITELNÉ u Loučků a Lejčků Vyčistit stoku z Domašína ke hřbitovu (voda teče po 
komunikaci) 

Špatná revitalizace rybníka Žižkáč a jeho přítoku (hráz) Zahrnout do plánu obnovení cesty 2061 

Domašínský ostrůvek je zlo - auta jezdí v protisměru, 
stojí až v zatáčce a nemá se kde otáčet místní doprava 

Až se opraví silnice ze Znosimi, ať je na začátku Domašína 
retardér 

U přečerpávačky (Domašínská brána) je zápach z 
kanalizace 

Označit přechod křižovatka Znosim 

Nevyhovující ostrůvek, auta i autobusy jezdí 
v protisměru, jak to vyhodnocuje kamerový systém?  

Budou li se kácet poslední 3 lípy je nutné dát pozor, pod 
nima jsou schránky při sázení 1946 - Beneš, Masaryk, Stalin 

Žádné bytovky pro pochybné existence Zpomalovací semafor při vjezdu do Domašína od Benešova 

U přečerpávačky (brána) při větším dešti se nádrž rychle 
naplní a přetéká velké množství vody do potoka, příčina 
děravé poklopy kanálů 

Budou li se kácet poslední 3 lípy je nutné dát pozor, pod 
nima jsou schránky při sázení 1946 - Beneš, Masaryk, Stalin 

Proč nejde vytvořit laguny pro zastávky autobusů v 
obou směrech, když je prostor na jejich vytvoření. Obec 
Chotýšany a Struhařov. Toto vytvořily v stejných 
dopravních podmínkách. 

Vyčistit stoku z Domašína ke hřbitovu (voda teče po 
komunikaci) 

Vyřešit příjezd přes Belveder až dál z a zpevněnou cestu 
za p. Novák dál k obytným domům  

Regulace potoka - pokračovat 

Rozježděná cyklostezka od těžké techniky cesta na Znosim - vyasfaltovat 

Letitý problém Česká hospoda p. Kolman - černá skládka Úprava cesty pod Kravínem (rekonstrukce mostu) 

Opravte prosím fasádu na budově Radnice - je to vizitka 
obce 

Úprava autobusové zastávky 

Před domem č. p. 31 a 33 jsou zcela nepropustné kanály 
-Nečitelné 

Budou li se kácet poslední 3 lípy je nutné dát pozor, pod 
nima jsou schránky při sázení 1946 - Beneš, Masaryk, Stalin 

Oprava Radnice Vyčistit stoku z Domašína ke hřbitovu (voda teče po 
komunikaci) 

Hyzdící fasáda tvrz Odstěhovat Bursíka do Vlašimi =), nebo ještě dál 

Dlouho do noci diskotéky, špatně monitorováno policií   

Vysoká rychlost při vjezdu aut do obce 

Špatný stav lesních cest  

Nelze se dostat do sakr. Lesů, vysvětlení k závorám, kam 
jsou zisky z těžby 

Proč se neseká a neudržuje krajnice od Jana Rysa dál z 
kopce. Směr k letišti.  

V některých částech Domašína je svedená dešťová voda 
do kanálů a jsou vybudovány obrubníky a sjezdy a jinde 
není nic doděláno, někde je i 15 cm silnice na terén 

Přístup velkých aut na Belvedér - most  

Špatně zabezpečené kanalizační poklopy. Zacpávají a 
padají kamínky.  

Jaká je kontrola všech přípoj na kanalizace 
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Příloha č. 3 – Tabulka podnětů vážících se k náměstí Domašín 

   PODNĚTY VÁŽÍCÍ SE K NÁMĚSTÍ V DOMAŠÍNĚ 
POZITIVNÍ PROBLÉM  NÁVRH ŘEŠENÍ 

Náměstí 
Ostrůvek a zastávka v silnici na náměstí, vznikající nebezpečné 

fronty aut-) až do zatáčky pod kostelem, chybí zrcadlo na hlavní 
silnici do Radošovic, není vidět za tvrz 

Kamerový systém na spodním náměstí  

Líbí se mi obnova 
parečku, ale myslím 
si, že není doděláno 

(lavičky) 

Zmizelá kašna Vrátit kašnu na náměstí 

Zachování rybníčků na 
náměstí 

Příliš úzký průjezd náměstím Pitná voda na náměstí 

Čekárna na náměstí je malá, není pro více osob Lavičky na náměstí 

Proč se nemůže parkovat na náměstí? (Parkoviště) Další zeleň na náměstí 

Výjezdy na hlavní silnici je v dolní straně náměstí úzký- i osobní 
auto má při vyjíždění z hlavní silnice problémy při střetu s jiným 

vozem (musí nejdřívě vyjet auto ven na hlavní silnici a pak se 
tam vejde k zajíždění auto z hlavní silnice) 

Místo trávníků u poslední lípy parkovací místa (u trasy kolem 
domů č. 21,132,22,23,24,25) 

Řešit zastávku autobusu v Domašíně směrem do udělaného 
náměstí 

Více zeleně na travnaté ploše náměstí, umístění laviček na 
zelené ploše náměstí a případně chodník skrz zelenou plochu  

Zastávka na náměstí katastrofa Podzemní kontejnery na náměstí  

Dokončení náměstí - čelo (taneční parket?) Kašna na náměstí s lavičkou 

Nevyužitá plocha náměstí Autobusová zastávka by měla být jako ve Struhařově 

Fasáda tvrze na náměstí 
Monitorování průjezdu náměstí policií ČR z důvodu 

nedodržování pravidel silničního provozu řidiči aut (jezdí do 
protisměru) 

Prosté a holé náměstí bez zeleně- umístit mísy, koryta se 
zelení! 

Cesta před náměstí mezi silnicema 

Malá čekárna autobusu na náměstí Chodník a lavičky v parku (náměstí) 

náměstí bude hezké, ale co domy na něm (tvrz a podobně) Vrátit kašnu  

ostrůvek na náměstí, čekárna 
Vrátit na náměstí kašnu, osadit ho lavičkami, častější kontrola 

policií  

Kde je kašna?  Při úpravě náměstí pamatovat na lavičky 

Zbylé staré lípy na náměstí v dolní části (hrozí nebezpečí v 
bouři) 

Náměstí - zastávka (kapsy na autobus 

Nevyužitá plocha se zámkovou plochou na náměstí  Udělat pěšinku a lavičky do parečku na náměstí 

Náměstí je nějak nesmyslně řešeno. Vypadá to jako nějaké 
satelitní městečko  

Určitě by bylo potřeba dát zpomalovací pruhy pře restaurací 
Radnice a před obytnými domy v této ulici 

Jaké má využití prostor na náměstí s uzamykatelným patníkem  
Zastrčit autobusovou zastávku do prostoru náměstí. Jako v 

Chotýšanech 

Umístit lavičky (parčík nám.) a přidat zeleň  Zastávka na autobus na náměstí (kapsy na autobus) 

Chybí na náměstí nějaké posezení - lavičky pro posezení 
starších lidí  

Zabudovat na náměstí v Domašíně lavičky s opěradlem  

Připomínka oprava tvrze - hyzdí to vzhled náměstí Zamezit parkování na náměstí za čekárnou  

Malá čekárna na náměstí, na druhé straně chybí. Proč mají v 
Chotýšanech zálivy a tady ne? 

  

Když stojí na zastávce autobus, tak auta náměstí objíždí velkou 
rychlostí  

Proč u autobusových zastávek na náměstí není rozšířená 
vozovka. Proč musí stát dobu auta za autobusem - provoz je 

opravdu velký  

Propadání silnice zastávka náměstí 
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Příloha č. 4 – Nákresy možného vzhledu náměstí v Domašíně podle přestav účastníků setkání 
Nákres č. 1 – p. Josef Krámek 
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Nákres č. 2 

 

 
 




