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Report ze zastupitelstva obce Vejprnice 11.2.2021  

 

Na programu zastupitelstva chyběly běžné body – Zprávy z finančního a kontrolního 

výboru a hlavně bod různé, který slouží k diskusi s občany 

 

Někteří jsou si rovnější aneb on-line prezence na zastupitelstvu 

- T. Karel dostal přednostní právo se zúčastnit zastupitelstva on-line 

- Ostatním toto umožněno nebylo (např. opozičnímu K. Filipčíkovi) 

- Minulý rok jsem navrhl úpravu jednacího řádu, který by on-line 

prezenci umožňoval i s ohledem k začínající Covid krizi. 

Karpíškovci, především pan Sviták, byli proti 

- Dále jsem žádal o zajištění profesionálního technického zázemí 

pro zasedání zastupitelstva – záznam jmenného hlasování, 

vlastní mikrofon, projekci projednávaného bodu, vzdálený 

přístup pro zastupitele, což stále chybí 

 

Rada obce:  

- Ředitelka ZŠ a MŠ získala odměnu v tajné výši 

- Školka bude mít nové mlhoviště za 280 tis., ačkoliv se dá sehnat 

do 50 tis. 

- Alzabox ve Vejprnicích asi nebude – prý není místo 

- Ve Vejprnicích má být rozmístěno 14 kamer za 1 milion 

- Vznikne nová zastávka autobusu v Tyršově ulici nad přejezdem 

 

Nový územní plán obce Vejprnice (https://youtu.be/hEBkvF1vP4A?t=1333) 

- P. Karpíšek uvedl tento bod monologem, ve kterém se nám snažil podsouvat, že za 

výstavbu hal nemůže. Na to jsem reagoval v čase 22:13 (viz Youtube: Územní plán 

Vejprnice 2021) těmito fakty: 

o Karpíškovci mají 30 let v obci rozhodující slovo o všem 

o Nevyužívají právní možnosti vůči halám - černá stavba retenční nádrže, pozdě 

podané odvolání, neřešení petice občanů proti halám 

o Proč nebyla použita stavební uzávěra už dříve 

o Proč nezměnili územní plán již dříve (ekonomická krize byla v roce 2008) 

o Nezaměstnanost ve Vejprnicích se dlouhodobě pohybuje u pouhých 2% 

o Vedení obce neumí pružně reagovat na změny týkajících se územního plánování 

- Upozornil jsem, že neproběhlo veřejné výběrové řízení na zhotovitele. Byl vybrán bez 

soutěže, a to radou obce.  

- Namítl jsem podjatost Karpíška, který má zastupovat obec při vyhotovování nového 

územního plánu, jelikož je jednatelem realitní společnosti Real Klima s.r.o. IČO: 27988589 

(druhý jednatel je K. Mottl – vlastník většiny pozemků v developerském projektu „Pod 

Hájíčkem“) 

- Další podjatost P. Karpíška najdeme ve vlastnictví rozlehlých pozemků na území obce. 

Některé z nich se již staly předmětem několika kauz:  

o Lesní cesta – Střepiny: „Cesta za veřejné prostředky k posedu starosty“ 

o Cihelny – článek „Obec ostrouhala, starosta vydělal miliony“ 

o Mokřiny – článek „Občanům vadí prašnost a hluk z navážení zemního odpadu“ 

- P. Karpíšek však střet zájmů nenahlásil  

- Zastupitelé dostali podklady v takovém stavu, že neměly hlavičku ani číslování stran 

- Na základě těchto skutečností se obáváme: 

o další developerské výstavby bez respektu ke stávající zástavbě 

o zvyšování dopravy v obci 

o dostavění všech pěti hal a dalších v jejich okolí 

o zničení chráněné lokality Na Mokřinách výstavbou 

odpočívadla s benzinkou 

o zničení krajinného rázu – viz dev. projekt 32 RD + 4 RD 36 

RD směr Křimice 

- Hlasování: Nejdříve se hlasovalo o návrhu Z. Weisse, který 

požadoval informování občanů o tak zásadním dokumentu, který 

ovlivní směřování obce na dalších cca 15 let. Zde jsem hlasoval pro. 

Dle výše zmíněných problémů jsem hlasoval proti vypracování 

nového územního plánu. 

 

Různé:  

- Plánovací smlouvy a nákup pozemku podél potoka byl schválen 

- R. Sviták přednesl info o stavu Covidu v obci. Bohužel na webu obce moc info nenajdeme 

- Poukázal jsem na zvláštnost v rozpočtovém opatření č. 5 – mzdové náklady na krajské 

volby, kde došlo k neúměrnému navýšení z 45 tis. na 110 tis. 

- Do 13.3.2021 se můžete vyjádřit k záměru vybudování další skladové haly E. Jsem zvědav 

zda se vyjádří i vedení obce, které údajně využívá všechny zákonné možnosti. 

 

VÍTE, ŽE STAROSTA NENAHLÁSIL STŘET ZÁJMŮ V PŘÍPADĚ VYHOTOVENÍ 

NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU. TO ZNAMENÁ, ŽE SI MŮŽE NADIKOVAT 

(POVĚŘENÁ OSOBA) A SCHVÁLIT (STAROSTA) ZMĚNY, TAK ABY 

VYHOVOVALI PRÁVĚ JEMU (PODNIKATEL). 

http://www.pirativejprnice.cz/
https://youtu.be/hEBkvF1vP4A?t=1333
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