
Způsob provedení uzavírky silnic kvůli stavbě považuji za naprosto nekompetentní a nepřijatelný, jen 

svědčící o tom, jak Město Vlašim a potažmo Osadní výbor Domašín kašle na zájmy a potřeby občanů. 

Řešení autobusových zastávek v Domašíně je jenom obrázkem naprosté nekompetence našich 

představitelů. Osadní výbor by se tím měl dávno zabývat a napravit to. 

- 16. 7. 2017, Vlastimil Pírek (přes formulář na www.domasin.net) 

 

Dobrý den, 

dovolte nám reagovat na Vaši připomínku z pohledu Osadního výboru.  

Co se týče provedení uzavírky a stanovení objízdných tras během opravy chodníku mezi Domašínem 

a Vlašimí, jejich ustanovení a provedení bylo plně v kompetenci firmy, která stavbu pro město Vlašim 

realizovala, potažmo v kompetenci samotného zadavatele. Osadní výbor je podle zákona o obcích 

speciálním typem výboru zastupitelstva obce a je výhradně iniciativním a kontrolním orgánem bez 

rozhodujících kompetencí. Jak se sám můžete přesvědčit v zápisech ze schůzí Osadního výboru 

v tomto roce, několikrát jsme žádali město Vlašim o včasném informování o provedení uzavírky a 

stanovení objízdných tras. Bohužel vzhledem k nejasnostem o provedení a zahájení stavby se k nám 

tyto informace dostaly jen pár dnů před zahájením prací – a ihned jsme je zveřejnili na webu 

domasin.net. Na následných schůzích OV jsme pak připomínkovali značení a provedení objízdných 

tras (opět viz příslušné zápisy ze schůzí), přičemž některé připomínky byly přijaty a úpravy byly 

provedeny, na jiné nedošlo.  

Řešením autobusových zastávek se OV Domašín rovněž několikrát zabýval a upozorňoval na stížnosti 

občanů zástupce města Vlašim. V reakci na tyto podněty bylo, mimo jiné, svoláno v loňském roce 

veřejné setkání vedení města Vlašim s občany, kde byly připomínky k „ostrůvku“ opět jednou 

z nejčastěji probíraných věcí.  

Jako Osadní výbor se snažíme co nejlépe a nejotevřeněji informovat občany Domašína o informacích, 

které se k nám dostanou a zároveň tlumočíme vedení města Vlašim připomínky a náměty, které od 

občanů vycházejí. Pokud máte konkrétní návrh k úpravě zastávek nebo k řešení uzavírek (i 

budoucích), Osadní výbor se jimi bude zabývat a přednese se zástupcům města. 

Děkujeme za pochopení, 

Osadní výbor Domašín 

http://www.domasin.net/

