
 

FB: PIRÁTI VEJPRNICE                                                                                +420 735 980 661                                www.pirativejprnice.cz                          Youtube: J. Pek 

 

 

 
 
Ze zastupitelstva: 

- Karpíškovci (vládnoucí koalice) dále toleruje přípravu výstavby dalších hal. Vedení obce mělo 
možnost řešit soudně nezákonně postavenou retenční nádrž, ale nejedná.  

- Zastupitelstvo jednohlasně přijalo dotace za 1,3 mil Kč (na kamerový systém – u ZŠ a OÚ, 
opravu podlah ZŠ, oplocenku a dopravní automobil). 

- Paní Čiháková se přidala k mému návrhu z dubna na vyřešení bezpečnosti na křižovatce  
J. Žižky a Hornická (u hřiště ke hřbitovu). Opět bez úspěchu. 

- Na základě uzavřené smlouvy s dopravcem měly od září jezdit nové 
autobusy. Nejezdí však ani jeden - protože výrobci autobusů prý nestíhají 
- Covid (prý budou do konce roku). 

- Navrhl jsem ke zvážení výměnu pana 
Skopečka z finančního výb., jelikož má 
časté absence. 

- Volební slib Pravých Vejprnic o obecní 
policii se odkládá min. do roku 2022 

- Plánovací smlouvy k výstavbě 
rodinných domů odsouhlaseny. 

- Nová hřiště nad Sokolovnou budou 
oplocená – provozní pravidla určí TJ 
Sokol. 

 
Cyklostezka: 

- Otevřela se cyklostezka z Vejprnic k „Myší díře“. Slavnostní otevření se neslo v duchu 
předvolební reklamy placené z veřejných peněz společné kandidátky ODS a TOP09. 
Netušíme, jak byla pro výstavbu přínosná například přítomná paní Maurizová. 

- Za urychlené otevření cyklostezky jsme pořádali dvě cyklojízdy, které obec odmítla 
propagovat.  

- Budeme hlídat vybudování nájezdů (např. pod nádražím) a osazení šetrnějších LED lamp na 
místo neekonomických obloukových dle projektu. 

- Navrhl jsem úpravu křižovatky cyklostezka – podchod, aby bylo napojení bezpečnější.  
- Cyklostezka byla o předražená celých 21% (původní cena 22,3 mil – snad konečná 27,4 mil – 

státní normativ je přitom pouze 17,7 mil)  
 
Petici za prodloužení cyklostezky až do Slovanského údolí můžete podepsat 

na pirativejprnice.cz nebo oskenováním QR codu.  
 

Z obecního dění: 
- Poskytl jsem finanční dar v hodnotě 2.800 Kč (dvě zastupitelské odměny) občanům na 

právníka, který je bude zastupovat vůči developerům. Karpíškovci se na červnovém 
zastupitelstvu postavili za zájmy developerů namísto svých občanů. 

- Obec nadále trápí průjezd kamionové dopravy k Halám. 
- Vedení obce nebude řešit problém prostituce na katastru území ani s tím spojený bordel 

podél silnic a při vjezdech do lesů.  
 

Co se nám povedlo v roce 2020: 

 
 

😊

Co Proč Důkaz Kdy

Vánoční sbírka Akce Vybrané věci 04.01.2020

Hospodský kvíz Akce 2. místo ;-) 23.01.2020

Úklid Radyně Akce Odpad 26.01.2020

Přednáška Jordánsko Akce Akce 30.01.2020

Hospodářský dvůr pro lidi Veřejný zájem Bod na ZO 10.02.2020

Podnět pro ÚHOS Veřejný zájem Rozhodnutí ÚHOS 01.03.2020

Odpuštění nájmu Veřejný zájem Žádost RO 25.03.2020

Předání roušek 100ks Veřejný zájem Předání 04.04.2020

Předání štítů do zdr. Střediska Veřejný zájem Předání 05.04.2020

Pomoc s nákupy Veřejný zájem Vývěsní tabule 05.04.2020

Podnět pro přístup ke kontainerům Veřejný zájem Bod na ZO 19.04.2020

Osazení zrcadla Hornická, J. Žižky Bezpečnost Bod na ZO 19.04.2020

TZ - odpad Na Mokřinách Veřejný zájem Mediální výstup 20.04.2020

Navážení odpadu Na Mokřinách Ochrana živ. Prostedí ČT, CNN, Prima 24.05.2020

Analýza radničních periodik Kontrola Bod na ZO 27.05.2020

Cestovatelská beseda Port. Šp a Gib. Akce Beseda 16.09.2020

Otevření cyklostezky Poukázat na nedostatky Petice 22.09.2020

Podpora občanů proti developerům Veřejný zájem 2800 Kč na právníka 25.09.2020

Starostovi se nelíbil poslední report ze zastupitelstva a přes svého právníka požaduje 
veřejnou omluvu a 70.000 k tomu. Více info na webu pirativejprnice.cz nebo FB. 
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