Zápis ze schůze Pracovní skupiny „Střelnice“
Konané dne 28.2.2019 v budově OÚ Otročiněves
Přítomni: Arnoš Hanzlíček, Petr Marek, Ivan Spálenský (přítomen cca ½ doby jednání), František
Rosenbaum, Evžen Krob, Michaela Holá, Marek Valvoda, Markéta Hanzlíčková (host), Michal Pešout
(host)
1. Bylo konstatováno, že skupina byla vytvořena jako poradní a iniciační orgán obce Otročiněves
a že její činnost je vedena pod její záštitou. Veškerá stanoviska a opatření vzniklá činností
skupiny budou dána zastupitelstvu obce Otročiněves k posouzení a další realizaci.
2. Bylo konstatováno, že cílem skupiny je vyjednat uspokojivé soužití všech zájmových skupin ve
vztahu k provozu střelnice v Otročiněvsi. Dále si skupina klade za cíl informovat obyvatele
obce o všech relevantních skutečnostech, týkajících se provozu střelnice. Dále je úkolem
skupiny sbírat informace, stížnosti a podněty od obyvatel obce, tyto ověřovat a následně
doporučit zastupitelstvu obce nutná opatření.
3. Bylo konstatováno, že hlavní podstatou nespokojenosti některých obyvatel je zejména
hluková zátěž vznikající provozem střelnice. Případné další obtěžující okolnosti budou
předmětem dalšího šetření.
4. Bylo konstatováno, že na základě posledních známých informací je provoz střelnice v souladu
s právním řádem ČR. Avšak s ohledem na probíhající správní řízení (vedeno několika orgány
státní správy) je nutno aktuální právní stav průběžně kontrolovat a vyhodnocovat.
Námitka p. Spálenského k bodu č.4 – Podklady, ze kterých p. Spálenský vychází, dokládají
jinou právní pravdu a proto považuje provoz střelnice za nelegální.
5. Bylo konstatováno, že konkrétní opatření, vyjednaná skupinou, musí vycházet z analýzy
informací sebraných z co největšího vzorku obyvatel obce. Bylo dohodnuto, že způsob
provedení sběru informací bude probrán na následující schůzi.
6. Bylo dohodnuto, že na stránkách www.otrocineves.cz bude zřízena sekce, ve které budou
soustřeďovány všechny podstatné informace pro obyvatele obce.
7. Bylo dohodnuto, že z každé schůze skupiny bude vyhotoven zápis, který bude rozeslán všem
jejím členům k připomínkování a schválení.
8. Další schůze byla dohodnuta na 14.3.2019 v 20:30 hod. v budově OÚ Otročiněves.

zapsal: Petr Marek

