ROK 2015
Krize
Rok 2015 by se bez nadsázky mohl být nazvaný „rokem krizí“.
Celý rok jsme byli z médií informováni o průběhu vzniklých krizí, které měly vliv na fungování a situaci
v celé Evropě.
Nejprve to bylo pokračování řecké dluhové krize. V lednu se v Řecku konaly volby a vítězná strana Syriza
odmítá úsporná opatření, jejichž úkolem je snížit výdaje státního rozpočtu. Řecko se ve finančních
problémech ocitlo už v roce 2010 resp. 2009, kdy se zjistilo, že Řecko dodávalo falešné ekonomické údaje,
aby mohlo vstoupit do eurozóny. Roku 2001 se Řecko připojilo k zemím Evropské unie, které od počátku
ledna 2002 začaly používat společnou měnu euro. Neboť Řecko „žilo nad poměry“ v dalších letech
zadlužení země rostlo. V květnu 2010 se tehdejší řecká vláda, Mezinárodní měnový fond a lídři eurozóny
shodli na přijetí tzv. záchranného balíčku pro Řecko ve výši 110 miliard eur, létě 2011 eurozóna
odsouhlasila, že Řecku půjčí dalších 130 miliard eur, a teď probíhají další jednání o třetím kole pomoci, kdy
je výsledkem jednání pomoc Řecku další půjčkou ve výši 86 miliard euro.
Z obyčejného laického pohledu je to záležitost nepochopitelná. Státníci a ekonomové však opakované
půjčky zdůvodňují tak, že pokud by Řecko zbankrotovalo, resp. jejich finanční systém zkolaboval, propukne
další kolo finanční krize, kdy by škody dosahovaly miliard eur a Evropa se bude znovu potápět v mohutné
krizi, neboť banky jsou mezi státy vzájemně provázané, dominovým efektem by se do problémů dostaly i
banky v ostatních státech a Evropa se potopí do mohutné ekonomické recese.
Představitelé Řecka si jsou provázanosti vědomi a tak vyhrožují tzv. „Grexitem“, což je možný odchod
Řecka z eurozóny resp. z Evropské unie.
Od jara roku 2015 se převážně jižní státy (Itálie, Řecko) a následně cílové státy především Německo, dále
Švédsko, Rakousko a Francie potýkají s Evropskou migrační krizí (také označované jako evropská
uprchlická krize) způsobené velkým počtem imigrantů. Jedná se o ekonomických migranty a uprchlíky –
směřujících do Evropské unie. Migranti se do Evropy dostávají po dvou hlavních migračních trasách –
Balkánskou trasou z Turecka přes Egejské moře a Balkán do střední Evropy a Středomořskou trasou ze
severní Afriky přes Středozemní moře do Itálie.
Rostoucí počty migrantů z těchto oblastí se začaly objevovat zejména v souvislosti s tzv. Arabským jarem
v roce 2011. Rozměry celoevropské krize jev dostal v dubnu roku 2015, kdy se ve Středozemním moři
během krátké doby potopilo několik lodí s migranty, celkem se utopilo asi 1 200 lidí a politici Evropské unie
začali uvažovat o zavedení systému na přerozdělování uprchlíků. V průběhu letních měsíců docházelo k
postupnému prohlubování krize a k jejímu rozšíření do oblasti střední Evropy. Nejvážnější situace v průběhu
roku 2015 nastala během září a října, kdy byl počet běženců, přicházejících zejména po Balkánské migrační
trase, nejvyšší. Závěr roku 2015 přinesl ve srovnání s předchozími měsíci postupný pokles počtu nově
příchozích žadatelů o azyl. Za celý rok 2015 členské státy EU přijaly dle údajů statistického úřadu Evropské
unie Eurostat celkem 1 256 000 žádostí o azyl uprchlíků lidí ze zemí Blízkého a Středního východu (zejména
Syřanů, Afghánců, Iráčanů), subsaharské Afriky a západního Balkánu. Evropa není připravena na takovéto
počty běženců. Narychlo jsou budovány sběrné tábory. Péče o uprchlíky je náročná především finančně,
nastávají problémy v komunikaci, velkým problémem je islámské náboženství. Střet křesťanství a islámu
resp. rozdílných kultur a vyznávaných hodnot následně vyvolává teroristické útoky. Teroristické útoky (v
roce 2015 v Evropě především v Paříži 7.1. a 13.11., který byl jedním z nejtragičtějších a zemřelo při něm
130 osob, poukázal na přítomnost teroristů mezi migranty a tím obrátil pozornost k bezpečnostním rizikům
spojeným s krizí.
V roce 2015 bylo v Evropské unii provedeno celkem 211 teroristických útoků, při kterých zahynulo celkem
151 lidí a dalších 360 bylo zraněno. Policií bylo zadrženo 1077 lidí z podezření páchání terorismu. Nejvíce
teroristických útoků za rok 2015 v Evropské unii je hlášeno ve Spojeném království – 103, Francii – 72,
Španělsku – 25.

Zdroj: Informace společnosti Europol - organizace patřící pod Evropskou unii, která se zabývá prevencí a
potíráním organizované trestné činnosti. Pomáhá jednotlivým členských státům v boji se závažnou
mezinárodní trestnou činností a terorismem a to prostřednictvím orgánů působících v jednotlivých státech.
Jejím cílem je zlepšit bezpečnostní situaci v Evropě. Sídlí v Haagu (Nizozemsko).
http://www.securitymagazin.cz/zpravy/nejvetsi-teroristicke-utoky-v-evrope-od-roku-2000-1404051680.html
O silvestrovských oslavách (noci z 31. prosince 2015 na 1. ledna 2016) došlo ve vícero velkých německých
městech k hromadným sexuálním útokům a okrádání žen, které podle svědků či poškozených páchaly
skupiny mužů arabského a severoafrického vzhledu. Již v průběhu noci se desítky žen obracely na policii s
tím, že byly sexuálně obtěžovány a zároveň okrádány. K 10. únoru 2016 bylo v této souvislosti podáno 1054
trestních oznámení, z toho téměř polovina (454) kvůli sexuálnímu napadení, ostatní kvůli krádežím,
loupežím či ublížení na zdraví. Nedostatečně přítomná policie nebyla schopná situaci zvládnout. Podle
německých policistů, kteří část útočníků většinou pouze přechodně zadrželi a perlustrovali, tvořili jejich
velký díl čerství migranti žádající o azyl.
Ekonomická krize, která probíhala od roku 2007, podle indexu prosperity počítaného společností Deloitte
skončila v červnu 2015. V prosinci 2015 tento index dosáhl nejvyšší hodnoty od září 2007.
Index prosperity - je každoroční hodnocení 142 zemí světa, které bylo navrženo britským Institutem
Legatum. Index zahrnuje mnoho faktorů od míry bohatství, přes ekonomický růst, vzdělanost, vyspělost
zdravotnictví, spokojenost občanů či kvalitu života.
Společnost Deloitte počítá hodnotu indexu prosperity jako rozdíl tempa růstu mezd a polovinou hodnoty míry
nezaměstnanosti, kdy kladný výsledek znamená dobré časy a záporný výsledek zlé časy. Podle ekonoma
společnosti Deloitte Davida Marka je takto navržený index navržen tak, aby v čase kolísal okolo nuly, nikoliv
aby rostl. Míru nezaměstnanosti je nutné dělit dvěma, protože historicky je hodnota tohoto ukazatele
průměrně dvakrát vyšší než reálný růst průměrné mzdy.
Již v roce 2014 vykazovala ekonomika v ČR mírně zlepšující se situaci. Dle ekonomických údajů o 14 %
stoupl prodej osobních automobilů a i prodeje jiných komodit stouply. Zvýšila se také průměrná cena
prodaných zájezdů, což bylo vykládáno jako příznak konce krize a zlepšující se situace. Na oživení
ekonomiky ale nijak výrazně nezareagoval trh práce. Nevzniklo mnoho nových dlouhodobých pracovních
míst, zaměstnavatelé stále raději využívali a přetěžovali stávající pracovní sílu. V roce 2014 Česká
ekonomika téměř překonala krizi, byť její růst byl nižší, než se očekávalo, neboť jiné středoevropské
ekonomiky rostly rychleji, proto je dle ekonomických údajů ukončení této krize uváděno v roce 2015.
Vlivem krize klesly ceny bytů a domů, což napomohlo tomu, že si lidé v Česku začali pořizovat vlastní
bydlení místo nájmů, neboť úrokové sazby hypotečních úvěrů klesly na minimum. Tato skutečnost byla asi
jediným pozitivem, které ekonomická krize některým občanům přinesla.
Statistické údaje - nezaměstnanost
Od 1. 1. 2015 činila minimální mzda 9.200,-- Kč při pracovní týdenní době 40,0 hodin.
K 31.12. byla obecná míra nezaměstnanosti v ČR 4,5 %. Obecnou mírou nezaměstnanosti je uváděn podíl
nezaměstnaných k pracovní síle, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných ve věku 15-64 let, očištěný od
sezónních vlivů. Míra nezaměstnanosti mužů očištěná od sezónních vlivů dosáhla 3,7 %, míra
nezaměstnanosti žen 5,6 %.
K 31. 12. 2015 evidoval Úřad práce ČR celkem 453 118 uchazečů o zaměstnání, což je o 88 796 méně než v
prosinci 2014.
Zaměstnavatelé nabízeli prostřednictvím úřadů práce celkem 102 545 volných pracovních míst, což je
nejvyšší prosincová hodnota od roku 2008. V mezinárodním srovnání měla ČR, podle výsledků za listopad,
nejnižší nezaměstnanost ve státech Evropské unie EU, téměř stejně jako Německo (4,6 %). Z členských států
Evropské unie vykazovalo nejvyšší obecnou míru nezaměstnanosti Španělsko (21,4 %).
Zdroj: http://www.mpsv.cz/

Počasí
Život v České republice negativně ovlivnilo sucho, které se dotklo celého území republiky. Sucho zasáhlo i
regiony, které s vodou problémy tolik nemají – všechny horské oblasti naší republiky, Jižní Čechy. Mezi
dlouhodobě a trvale problematické z hlediska srážek jsou považovány oblasti Jižní Moravy – především
Znojemska, Břeclavska, ale také některé části Vysočiny (okres Třebíč).
Sucho bylo způsobeno kombinací malých srážek resp. dlouhého období bez srážek a vysokými teplotami.
Mimořádně teplá byla první polovina srpna (1. - 16. srpna), kdy průměr denních maxim neklesl pod 25 °C a
denní průměry teplot se pohybovaly mezi 18,9 a 27,8 °C (odchylka od normálu +0,5 až +9,4 °C). Byly
překonány teplotní rekordy na většině měřících stanic. Nejvyšší teplota měsíce 39,8 °C byla naměřena 8. 8.
shodně na stanicích Husinec – Řež a Dobřichovice.
Srážkově byl rok 2015 na území České republiky značně podnormální. Průměrný roční úhrn dosáhl 532 mm,
což odpovídalo 79 % srážkového normálu (výpočet z let 1981–2010). Jednalo se nejen o mimořádně teplý,
ale i výrazně suchý rok, který se deficitem srážek zařadil na druhé místo za rok 2003 s 516 mm (75 %
normálu). Podobné množství srážek bylo dosud naměřeno také v suchých letech 1982 a 1973 (80 %
normálu). Z pohledu delší historické řady pozorování (přibližně 130 let) pro území Čech lze tento rok zařadit
do skupiny asi 20 suchých let s úhrny srážek menšími či stejnými jako v roce 2015 a srážkovými deficity od
20 do 30 % normálu.
V průběhu roku byly relativně vlhčí jen leden, březen, říjen a listopad, kdy srážkové úhrny dosáhly
nadprůměrných hodnot 120 až 151 % normálu, v ostatních měsících padalo většinou výrazně podprůměrné
množství srážek, 84 až 32 % normálu. Relativně nejsuššími v roce byly únor (32 % normálu), červenec (41
% normálu) a prosinec (42 % normálu).
Zimní období bylo srážkově jen mírně podprůměrné a oproti zimě 2013–2014 téměř dvojnásobně vydatné.
Roční srážkový deficit však narůstal hlavně během vegetačního období, kdy měsíční srážkové úhrny dosáhly
nejvýše 69 %. V srpnu srážkový úhrn dosáhl 84 %, avšak většina srážek napadla během jediné epizody v
polovině měsíce. Srážkový deficit v průběhu srpna dosáhl až více než 170 mm. Extrémní srážky v polovině
srpna tuto hodnotu snížily, ale i posléze se pohybovala většinou mezi 135 až 180 mm. Za vegetační období
(duben až září) na území ČR spadlo v průměru 272 mm srážek, což je nejméně od roku 1961. Územně bylo
roční množství srážek poměrně vyrovnané. V povodí Labe, zejména díky vlhčímu závěru roku, celkově
napadlo 82 % normálu, v povodí Moravy 79 % normálu a relativně nejsušší bylo povodí Odry s pouhými 68
% normálu, přičemž zde deficit nejvíce narůstal v druhé polovině roku, kdy povodí nebylo tolik postiženo
srpnovou srážkovou epizodou a i říjen zde na rozdíl od zbytku území zůstal srážkově podnormální. Celkově
napršelo za rok z pohledu jednotlivých správních regionů relativně nejvíce v Ústeckém a Karlovarském kraji,
97 resp. 95 % normálu, naopak nejméně v Moravskoslezském a Olomouckém, 68 resp. 71 % normálu.
Na základě zkušeností některých předchozích let bylo zjištěno, že Česká republika je připravena na povodně
a záplavy, kdy bylo vybudováno mnoho poldrů a vypracovány metodické postupy, avšak není připravena na
sucho.
Zdroj a více informací o suchu - portál Českého hydrometeorologického ústavu ve svých zprávách - v části
sucho - http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/sucho.
Počasí bylo v roce 2015 na území České republiky teplotně výrazně nadnormální. Roční průměr teploty
vzduchu 9,4 °C převýšil hodnotu dlouhodobého normálu (1981–2010) o 1,9 °C a byl tak stejný jako v
předchozím roce 2014. V posledních 23 letech to byl již devátý rok s kladnou teplotní odchylkou větší než
1°C.
Teplotu větší než dlouhodobý průměr měly téměř všechny měsíce roku, malou zápornou odchylku
zaznamenal pouze říjen (–0,1 °C). Celkový roční průměr významně ovlivnily zejména velmi teplé měsíce
leden, červenec, srpen, listopad a prosinec s kladnými teplotními odchylkami od 3,1 do 4,9 °C.
Zima 2014/2015 byla relativně teplá s malým počtem mrazových dnů, chladnější období se vyskytla jen
krátce 6. a 7. ledna a pak o měsíc později, 5. až 7. února.
Jarní období bylo teplotně normální bez významnějších výkyvů, s průměrem 8,1 °C.

V letním období, kdy se průměr vyšplhal až na 19,2 °C (2,2 °C nad normálem), se v červnu teplota
pohybovala kolem normálu, ale červenec a srpen byly měsíce mimořádně teplé s řadou tropických dnů i
nocí. Průměr v červenci dosáhl 20,2 °C (2,3 °C nad normálem) a v srpnu ještě o stupeň výše 21,3 °C (4,0 °C
nad normálem).
Období podzimu bylo s průměrem 8,9 °C asi o stupeň teplejší, než odpovídá normálu, což ovlivnil zejména
velmi teplý listopad s průměrnou teplotou 5,8 °C. Také poslední měsíc roku prosinec byl teplý, tentokrát
dokonce rekordně a s průměrem 3,7 °C a převýšil normál téměř o 5 °C. Podobně jako v loňském roce
výrazněji mrzlo až v samém závěru prosince, kdy 31. 12. průměrná teplota poklesla k –4 °C, tj. na úroveň
únorového minima.
Zdroje: http://www.meteopress.cz, http://www.in-pocasi.cz, http://voda.chmi.cz/hr15/pdf/kap1.pdf
Podle amerického Národního úřadu pro ovzduší a oceány byl celosvětově rok 2015 nejteplejším rokem od
počátku měření zahájeného v roce 1880. Vedra a sucha zasáhla Evropu (stejně jako Česko bylo postiženo
Polsko, Rakousko, Španělko, Itálie, Řecko), části Austrálie, Jižní Ameriky i Asie. Je udáváno, že v jižní části
Pákistánu kvůli horkům zemřelo více než 1200 lidí.
Počasí v obci odpovídalo výše uvedenému. Jednalo se o velmi teplý a velmi suchý rok.
Úroda ovoce – především jablek a švestek však byla bohatá. Vzrostlé stromy s dostatečným kořenovým
systémem si dokázaly vodu stáhnout ze spodních vrstev půdy, takže plody neopadaly a podzimní srážky byly
pro stromy dostačující.
Sucho bylo příčinou „kůrovcové kalamity“, kdy jsou stromy smrku napadány lýkožroutem smrkovým tzv.
kůrovcem. Napadený strom usychá. Oslabení stromů suchem je hlavní příčinou, proč se nedokáže strom
přirozeně bránit. V případě, že má strom dostatek vláhy, vytvoří si dostatek pryskyřice (tzv. smoly), která
škůdce „zalepí“ a tím ho zahubí.
Problém řešili vlastníci lesů téměř na celém území republiky. V II. pololetí roku 2015 došlo proto k velkému
kácení lesních porostů. Problém nastal i s následným odprodejem a zpracováním dřeva, neboť velký objem
dřevní hmoty nedokázaly dřevozpracující firmy rychle odkornit a zpracovat a přebytek dřeva vedl ke snížení
ceny dřeva. V zimě škůdce přezimuje právě pod kůrou stromů a následně se rozletí do krajiny. Bylo tedy
nutné dřevo vytěžit a zpracovat do jara. Celý vývoj škůdce za normálních podmínek trvá asi 10 týdnů
(stadium vajíčka 12 dní, larvy 24 dní, kukly 12 dní, dospívání 24 dní). Jedna samička může naklást až 60
vajíček. Za 2-3 týdny zakládají samičky tzv. sesterské pokolení. Škůdce je tedy schopný se rozmnožit
několikrát během jednoho roku.
Ubývání lesních porostů má za následek zhoršování stavu zeleně a tím životního prostředí, vždyť jejich
funkce v krajině je nezbytná a nezastupitelná – zpomalují odtok povrchových vod, zabraňují erozi, snižují
vysychání půdy či rychlost větru, ovlivňují klima ve svém okolí a v neposlední řadě pohlcují CO2
a produkují kyslík – jsou považovány za přirozenou čističku vzduchu.
Lesy jsou také od nepaměti zdrojem inspirace pro mnohé umělce - malíře, skladatele, plní funkci rekreační,
kdy se stávají oázou klidu či přírodním sportovištěm. Tyto a další přínosy vedou k uznání jejich důležitosti
pro náš život. Jsou nezbytné pro hospodářský a sociální rozvoj společnosti.

Evidovaný objem smrkového kůrovcového dříví v roce 2015
Zdroj: Agrární komora České republiky
Hospodaření obce, majetek, oprava a údržba obce
Obec hospodařila s příjmy ve výši 5.356.994,40 Kč. Z této částky 74.600,-- Kč tvořily převody mezi
vlastními rozpočtovanými účty. Skutečné příjmy tedy tvořily 5.282.394,40 Kč. Skutečné výdaje činily
celkem 2.891.051,91 Kč Kč. Saldo hospodaření běžného roku byl přebytek ve výši 2.391.342,49 Kč.
K 31.12. měla obec na bankovních účtech finanční prostředky ve výši celkem 11.549.420,22 Kč.
Vyšší přebytek hospodaření byl dán skutečností, že v tomto roce nebyly realizovány žádné investiční výdaje
týkající se pořízení nového dlouhodobého majetku – pozemků, staveb nebo vybavení.
Za finančního přispění Kraje Vysočina z Programu obnovy venkova Vysočiny 2015 dotací ve výši 105.000,Kč byla realizována výměna svítidel veřejného osvětlení. Náklady činily celkem 361.173,-- Kč.
Stávající sodíková svítidla SHC 70 W byla nahrazena svítidly s indukčními výbojkami 40 W, což přineslo
významný ekonomický efekt a snížením spotřeby elektrické energie přispíváme ke zlepšení životního
prostředí tzv. snížením uhlíkové stopy. Dodavatelem svítidel byla firma Ekosvětlo s.r.o., Třebíč.
Provedena byla oprava izolace proti vodě u balkonu hasičské zbrojnice. Náklady činily 20.205,-- Kč.
Opravu provedla firma Josef ADAM spol. s r.o., Třebíč. Firma Jaroslav Noháček, Petrovice, instalovala na
tomto balkonu okapy k odvádění dešťových vod.
Obec rovněž od podzimu a po celé zimní období kácela stromy napadené kůrovcem. V lesních porostech
vznikaly holiny.
Zastupitelstvo obce
Zasedání členů zastupitelstva obce se uskutečnila dne 19.2. (přijato 24 usnesení) , 16.4. (přijato 28 usnesení),
5.5. (přijato 6 usnesení), 9.6. (přijato 8 usnesení), 29.6. (přijato 31 usnesení), 17.9. (přijato 27 usnesení),
26.11. (přijato 36 usnesení), 29.12. (přijato 30 usnesení).

Přeložky silnic na území obce
Hlavním programem Zasedání zastupitelstva obce 5.5. a 9.6. byly připravované trasy přeložek silnic
II/405 Okříšky – křižovatka s I/23 a III/40510 Okříšky – Přibyslavice, jejichž investorem je Kraj
Vysočina.
V roce 2014 byl připravován nový územní plán městyse Okříšky, kde byly navrhovány dvě trasy přeložky
silnice III/40510 v úseku Okříšky - Přibyslavice, které zasahovaly na katastrální území obce Petrovice. Ze
stávající II/405 byly vedeny na křižovatku stávající silnice v Okříškách, ulice Tovární, směrem Přibyslavice.
Doprava by tak byla v Okříškách vyvedena z centra obce a ulice Nádražní.
V rámci zpracovávání územního plánu Okříšky byla prověřována také varianta vedení trasy zcela východně
od zastavěného území Nových Petrovic. Konfigurace terénu v navrhované trase (nutnost překlenutí
hlubokého údolí místní vodoteče přemostěním v délce až 400 m a prudké terénní svahy v nivě řeky Jihlavy)
však za podmínky ekonomického vynakládání prostředků z veřejných zdrojů, s přihlédnutím k významu
trasy a úrovni dosaženého výsledku, toto řešení vylučují - Zdroj: Návrh územního plánu Okříšky,
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OKŘÍŠKY, č.j. ORÚP
30908/14 - SPIS 2399/2012/FS, str. 28, str. 34.
Přesto zástupci Kraje Vysočina zadali zpracování této dokumentace ve všech stupních – tedy studii,
dokumentaci pro posuzování vlivu stavby na životní prostředí, územní řízení, stavební povolení i realizaci
stavby právě na území obce Petrovice – do polí východně od zastavěného území Nových Petrovic.
Dne 22.4.2015 se starosta obce na jednání na úřadu městyse v Okříškách, které bylo svoláno projekční
firmou TRANSCONSULT s.r.o., Hradec Králové, dozvěděl o zpracovávání projektové dokumentace na
uvedené trasy přeložek silnic. Trasa přeložky silnice II/405 je na území naší obce plánována v podstatě na
stávající silnici Krahulov – Hvězdoňovice, která je nyní silnicí III. třídy, a nepředpokládá se žádný negativní
vliv na životní prostředí. Za nevýhodu lze považovat pouze to, že stávající silnice II/405 se stane silnicí III.
třídy, což bude mít za následek její horší celoroční údržbu, popř. i možnou snahu Kraje Vysočina převést
tuto silnici do vlastnictví a správy obce.
Navazující přeložka silnice III/40510 má být vedena z této silnice téměř přímo k areálu firmy MANN +
HUMMEL CZ, v Nové Vsi, s napojením na silnici III/40513. Vzhledem ke značnému rozdílnému
výškovému umístění silnice nad Hvězdoňovicemi a silnice III/40513 u Nové Vsi předložený prvotní návrh
trasy silnice počítal až s 15 m hlubokými zářezy do krajiny, přemostěním a kruhovou křižovatkou u křížku
na stávající silnici II/405 v blízkosti stávající čerpaní stanice.
Na základě uvedeného jednání starosta obce svolal zasedání zastupitelstva obce, které jednomyslně záměr
realizace stavby v tomto rozsahu odmítlo z důvodu zhoršení podmínek pro život občanů v obci – zvýšení
hlukové zátěže, ohrožení spodních vod vzniklými zářezy, degradaci celého území potřebnými terénními
úpravami, bezodkladně byl o přijatém usnesení a důvodech telefonicky a následně dopisem informován
náměstek hejtmana Kraje Vysočina Ing. Libor Joukl. Přílohou dopisu byl také návrh trasy přeložky silnice
nad Okříškami v území k.ú. Okříšky, Přibyslavice s místními názvy Hora – Za Sedlačkou – Příčníky – Nad
Hájem – Ve stráni – až k průmyslové zóně v Nové Vsi.
Současně také obec zveřejněním tohoto návrhu informovala o záměru občany obce. Vznikl petiční výbor a
zaslal hejtmanovi Kraje Vysočina MUDr. Jiřímu Běhounkovi petici s odmítnutím této stavby, kterou
podepsalo cca 280 občanů z cca 330 občanů obce starších 18 let.
Jednáním v záležitosti řešení vzniklé situace byli pověřeni členové zastupitelstva obce Ing. Zdeněk Jeřábek,
Mgr. Petr Padrnos, Ing. Jan Kuthan.

Situace navrhovaných tras přeložek silnic

Časová osa jednání a kroků učiněných v roce 2015 v této záležitosti všemi zainteresovanými:
14. ledna 2015 – jednání na Kraji Vysočina se zástupci Czechinvestu, obcí Okříšky, Nová Ves, Přibyslavice,
Ministerstva průmyslu a obchodu a Státního fondu dopravní infrastruktury.
Dle Sdělení k petici ze dne 14. 07. 2015 podepsané hejtmanem Kraje Vysočina MUDr. Jiřím Běhounkem,
…. na základě závěrů tohoto jednání – na jednání nebyla uplatněna žádná námitka proti navrhovanému
řešení - Kraj Vysočina zadal vypracování projektové dokumentace a zahájil přípravu stavby.
Obec Petrovice nebyla na toto jednání pozvána.
K výhradě starosty obce Petrovice zaslané hejtmanovi kraje dne 18. 8. 2015, že na jednání nebyla stavbou
nejvíce dotčená obec pozvána, dne 14. 9. 2015 hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek odpověděl, že
„…Kraj Vysočina nesvolával jednání konané dne 14. 1. 2015, proto nemohl poslat pozvánku.“
Jednání svolal Czechinvest, Václav Skála, ředitel odboru řízení investičních projektů, e-mailem 7. 1. 2015.
Jednalo se o druhé pracovní setkání. Z jednání neexistuje zápis ani záznam.
26. ledna 2015 – výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace – Zadávací dokumentace veřejné
zakázky na služby Kraje Vysočina.

27. března 2015 – podpis Smlouvy o dílo týkající se vypracování projektové dokumentace ve stupních:
dokumentace pro územní rozhodnutí + oznámení EIA, stavební povolení, provedení stavby mezi smluvními
stranami Kraj Vysočina – Transconsult s.r.o., Hradec Králové.
22. dubna 2015 - vstupní jednání při zpracování projektové dokumentace svolané projekční firmou
Transconsult s.r.o., Hradec Králové, konané na Úřadu městyse Okříšky za přítomnosti zástupců Krajského
úřadu Kraje Vysočina. První seznámení starosty obce Petrovice s připravovanou stavbou.
5. května 2015 – zasedání zastupitelstva obce Petrovice svolané starostou obce za účelem seznámení členů
zastupitelstva obce a veřejnosti s novými informacemi týkající se připravované stavby přeložek silnic.
6. května 2015 – telefonické seznámení Ing. Joukla s nesouhlasem obce s připravovanou stavbou.
Informoval Mgr. Petr Padrnos – místostarosta obce Petrovice.
11. května 2015 – oficiální dopis č.j.: 83/2015, kterým byl Kraj Vysočina informován o nesouhlasu se
záměrem stavby, důvody nesouhlasu a předložení variantního řešení. Dopis určený k rukám Ing. Joukla a
odboru dopravy a silničního hospodářství Kraje Vysočina.
27. května 2015 – jednání zástupců obce Petrovice ve firmě MANN + HUMMEL CZ za přítomnosti
zástupců obcí Přibyslavice a Nová Ves a městyse Okříšky a zástupců firem z průmyslové zóny
Přibyslavice/Nová Ves.
27. května 2015 – veřejné projednání záměru stavby v kulturním domě v Petrovicích z podnětu Krajského
úřadu Kraje Vysočina. Účast – dva zástupci projekční firmy Transconsult s.r.o., za Krajský úřad Kraje
Vysočina přítomen Ing. Dokulil (Odbor dopravy a silničního hospodářství).
9. června 2015 – zasedání zastupitelstva obce Petrovice, kde byly potvrzeny přijatá usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce Petrovice ze dne 5. 5. 2015.
15. června 2015 – veřejný dopis obce Petrovice č.j.: 109/2015 odeslaný Kraji Vysočina - Ing. Liboru
Jouklovi a starostovi městyse Okříšky p. Ryšavému na základě přijatých usnesení zastupitelstva obce
Petrovice dne 9. 6. 2015.
23. června 2015 – zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina, kde v bodě 68. projednána Aktualizace č. 3 Zásad
územního rozvoje Kraje Vysočina, kterou je již projektovaná stavba zařazena mezi stavby nadmístního
charakteru, kterou nelze řešit samostatně v územních plánech jednotlivých obcích. Podnět podala Krajská
správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, zřízená Krajem Vysočina, dne 20. května 2015.
7. července 2015 – informace obce Petrovice č.j.: 126/2015 odeslaná všem členům zastupitelstva Kraje
Vysočina, kterým obec Petrovice upozorňuje, že s obcí Petrovice neprobíhají ze strany Kraje Vysočina žádná
jednání a komunikace.
14. srpna 2015 – zveřejnění na úřední desce Kraje Vysočina a plánovanou stavbou dotčených obcí
Oznámení záměru – posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru staveb dle
zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů – záměr VYS794.
3. září 2015 – podáno nesouhlasné vyjádření obce Petrovice k oznámení záměru VYS794. Nesouhlasné
vyjádření obsahuje věcné připomínky k předložené projektové dokumentaci.
31. srpna 2015 – Kraj Vysočina převzal a dne 16. 10. 2015 uhradil projektovou dokumentaci pro územní
řízení stavby silnice „III/40510 Okříšky – Přibyslavice, přeložka“ vypracovanou firmou Transconsult s.r.o.,
Hradec Králové, v západní části katastrálního území Petrovice u Třebíče.
10. září 2015 – dopis obce Petrovice č.j.: 170/2015 adresovaný hejtmanovi Kraje Vysočina se žádostí o
přijetí.
15. září 2015 – dopis obce Petrovice č.j.: 183/2015 adresovaný radě Kraje Vysočina, kterým bylo požádáno
o projednání dříve zaslaných dopisů Kraji Vysočina s žádostí o přizvání na jednání.
5. října 2015 – první telefonický kontakt asistentky náměstka Kraje Vysočina Ing. Joukla s nabídkou
veřejného projednání záměru stavby s představiteli obce a veřejností.
8. října 2015 – potvrzení termínu veřejného projednání záměru stavby ze strany Kraje Vysočina, které se
uskuteční 15. října 2015.
15. října 2015 – veřejného projednání záměru stavby ze strany Kraje Vysočina za přítomnosti Ing. Libora
Joukla a úředníků Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Přislíbeno zadání zpracování variantního řešení stavby ve východní části katastrálního území obce
Petrovice. Obec Petrovice požadovala návrh trasy vedený za lesem v blízkosti Červeného mlýna.
30. listopadu 2015 – oficiální schůzka všech dotčených obcí a zástupců firem v budově Krajského úřadu
Kraje Vysočina za přítomnosti zástupců Kraje Vysočina - hejtmana MUDr. Jiřího Běhounka a náměstka Ing.
Libora Joukla a úředníků Krajského úřadu Kraje Vysočina.

18. prosince 2015 – vydání závěru zjišťovacího řízení záměru dle § 7 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, kde bylo konstatováno, že záměr „III/40510 Okříšky
– Přibyslavice, přeložka“ (VYS794) má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle zákona
a oznámení zpracované dle přílohy č. 4 nemůže nahradit dokumentaci.
Jak z výše uvedeného vyplývá, Kraj Vysočina zcela ignoroval dopisy zástupců obce Petrovice a první
jednání kompetentních zástupců kraje se zástupci obce a občany se konalo až 15. října – tedy po 5 měsících.
Přestože trasa přeložky silnice III/40510 byla navrhována s výjimkou konečného napojení u průmyslové
zóny převážně na katastrálním území obce Petrovice, probíhala jednání zástupců kraje s obcí Okříšky a Nová
Ves a zástupci obce Petrovice byli zcela ignorováni a na jednání nebyli zváni. Arogantní jednání hejtmana
kraje, který naši obec nikdy nenavštívil a důvody nesouhlasu obce jej vůbec nezajímaly, byly ukázkou zdejší
politické kultury. Ukázalo se, že slušnost a korektnost se v politice nenosí, že rozhoduje především politická
příslušnost.
Obě veřejná jednání o stavbě přeložky konaná v kulturním domě byla velmi emotivní a konala se za velké
účasti občanů obce. Nepamatuju žádnou záležitost, která by vyvolala takový zájem občanů. Jednání konané
15. října zveřejnil i starosta městyse Okříšky a vyzval občany Okříšek k účasti na tomto jednání.
Celá tato záležitost byla značně medializovaná v regionálních sdělovacích prostředcích, přičemž veškeré
připomínky obce byly bagatelizovány a zesměšňovány. Situace mezi některými občany obcí byla vyhrocena,
především v Okříškách čelili naši občané nenávistným slovním útokům a osočováním.
Občané s žádostí o pomoc kontaktovali také Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, jehož posláním je
chránit přírodu a životní prostředí člověka a posilovat pouto mezi lidmi a krajinou. Sdružení podporuje ty,
kteří chtějí hájit své životní prostředí, a v této oblasti je schopné odborně argumentovat.
Prodejna v obci
Budování stávající prodejny smíšeného zboží bylo zahájeno na jaře roku 1965. Výstavba probíhala jako tzv.
akce „Z“, tedy bezplatnou dobrovolnickou činností občanů obce. Poprvé byla prodejna otevřena 1. 2. 1967.
Po dokončení se budova nestala majetkem obce, ale byla předána JEDNOTĚ – spotřebnímu družstvu,
Moravské Budějovice, které jako právní subjekt - členské družstvo vzniklo 5.10.1956. V roce 1993 bylo
transformováno na JMB družstvo a 15.12.2015 změnilo svou právní formu z družstva na akciovou
společnost vystupující pod obchodní firmou Gerosa JMB, a.s., jejímž předmětem činnosti je nyní pouze
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Provozovatelem prodejny v obci se stalo COOP družstvo
HB, se sídlem Praha 3, korespondenční adresa Havlíčkův Brod.
Již od roku 2012 upozorňovala obec provozovatele na špatné zásobování prodejny, které vede k odlivu
zákazníků s následným snížením tržeb a hrozící ztrátovostí prodejny. K tomuto došlo v roce 2015, kdy
zastupitelstvo obce opakovaně projednávalo žádost provozovatele o poskytnutí dotace, neboť prodejna
vykazovala ztrátu, jejíž výše se od roku 2012 zvyšovala. V případě neposkytnutí dotace provozovatel
vyhrožoval uzavřením prodejny. Oproti tomu byly současně projednávány připomínky k zásobování
prodejny, které bylo katastrofální. Nedostatek pečiva, kdy chléb je pouze na objednání a není nahrazen
žádnou jinou alternativou s delší dobou trvanlivosti – např. baleným s prodlouženou dobou trvanlivosti,
pečivem určeným k dopékání apod. Na prodejně neustále chybí různé mléčné výrobky a jejich sortiment je
omezený. Přitom doba trvanlivosti těchto výrobků je v současné době poměrně dlouhá. V nabídce naprosto
chybí chlazené již hotové výrobky např. houskové knedlíky, bramborové knedlíky, zákusky, hotové balené
saláty apod. Omezená je nabídka kvalitních džusů a ovocných šťáv, kompotů a sterilované zeleniny, tuků
apod. Již dva týdny před Vánocemi úplně chyběly ořechy a mandle a jiné suroviny k pečení cukroví.
Sortiment prodejny v obci odpovídal dobám totality, přesto provozovatel nebyl ochotný svoje nedostatky
v zásobování v žádném případě uznat a dne 17.12.2015 zveřejnil poslední den provozu prodejny na den
31.12.2015 s následnou lhůtou 14 dnů pro vyjednávání a konečné rozhodnutí o osudu prodejny.
Dne 29.12.2015 zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí dotace provozovateli ve výši 15.000,-- Kč.
Tohoto zasedání zastupitelstva obce se zúčastnilo 7 žen, které byly rozhořčeny možným uzavřením prodejny.
Vzhledem k velikosti obce se jedná o velmi malý počet osob a je zřejmé, že většina občanů řeší svoje
zásobování potravinami nákupem v jiných prodejnách.

Zřízení truhlářské provozovny v obci
Dne 18.2. obdržela obec Petrovice Petici občanů ve věci zřízení truhlářské provozovny přestavbou
skladového objektu (stodoly) na truhlářskou dílnu, kterou požadovali zachování tzv. pokojného stavu
v území. Touto peticí se zabývalo zasedání zastupitelstva obce dne 19.2.
Již 2. února se však členové zastupitelstva obce sešli na pracovní schůzce, jejíž náplní byla diskuse a
možnosti obce v řešení záměru přestavby stodoly podnikatelem panem Ladislavem Skryjou, Okříšky, který
se stal novým majitelem objektu stodoly (nově nemovitost parcelní číslo 28/2 – stavební plocha).
Obec požádala o prověření situace stavební úřad a upozornila vlastníka nemovitosti na povinnosti spojené s
vyřízením změny užívání objektu a na ustanovení Územního plánu Petrovice, který specifikuje možný účel
využití objektů v plochách bydlení obce, tedy na území obce zastavěné rodinnými domky k trvalému
bydlení.
Obyvatelstvo
K 31.12. bylo v obci evidováno 417 osob s trvalým pobytem – 203 mužů a 214 žen.
V průběhu roku došlo k těmto změnám:
Narození – 5 dětí: Adam Vodička, Eliška Zimolová, Maxim Uher, Natálie Kuthanová, Anežka Dokulilová.
Úmrtí – 1 osoba: Jaroslav Kučera (77 let), č.p. 138.
K trvalému pobytu se v obci přihlásilo 11 osob, odhlásilo se 12 osob.
Domovopis
V rámci Edice Vysočiny tj. dotačního titulu Kraje Vysočina, jehož cílem je podpora ediční a publikační
činnosti v kraji, obec Petrovice vydala knihu „Petrovice – Domovopis obce“ v nákladu 300 ks, která je
určena laické i odborné veřejnosti. Úvod publikace zpracované v rozsahu 155 stran je věnován historickým
událostem a rozvoji obce. Dále kniha zachycuje osudy domů s přehledem jejich vlastníků. Neuvádí osoby,
které jsou zde v současnosti hlášeni k trvalému pobytu. Kniha je zpracována dle čísel popisných, u každé
nemovitosti je zveřejněna její fotografie. Zatím poslední dům v obci má č. p. 150. Autorkou knihy je Mgr.
Jitka Padrnosová, Ph.D., Petrovice 126, která je archivářkou Státního okresního archívu v Třebíči, a jako
historička je odborně kvalifikovaná a má praxi v publikační činnosti. Vytvoření knihy tedy bylo provedeno
na základě historicky podložených písemností.
Náklady knihy, které obsahovaly tisk firmou Beez Bee, s.r.o., Brno, autorský honorář, náklady na grafiku a
scen fotografií, činily celkem 85.500,-- Kč tzn. 289,19 Kč na jeden výtisk. Obcí přijatá dotace činila 35.500,Kč. Zastupitelstvo obce Petrovice na svém zasedání dne 16. 4. přijalo usnesení, kdy schválilo prodejní cenu
knihy ve výši 150,-- Kč/ks a současně poskytnutí jednoho výtisku knihy do každé domácnosti v obci zdarma.
Školství
Pro školní rok 2015/2016 (k 1. září 2015) bylo do mateřské školy v obci přihlášeno 22 dětí.
Kultura, sport a společenské akce
Pořádány byly tradiční akce:
21.02. – dětský karneval (kulturní dům), pořadatelé obec Petrovice a Sbor dobrovolných hasičů Petrovice,
účinkující Dětské karnevalové divadlo Ježek, Jihlava.
21.03. - hasičská veselice (kulturní dům), pořadatel Sbor dobrovolných hasičů Petrovice,
účinkující skupina EVIS.
06.05. – mše svatá před místní kaplí (sloužil P. Jacek Kruczek) a následně
položení kytice k památníku padlých ve II. světové válce, pořadatel obec Petrovice, kulturní
vystoupení žáci Základní školy v Okříškách.
25.06. – přivítání prázdnin, akce ve sportovním areálu Petrovice, pořadatel obec Petrovice ve spolupráci se
Sborem dobrovolných hasičů Petrovice. Účinkující Simona Bajgarová, Sokolí.
29.08. – posezení u cimbálu – účinkující cimbálová muzika Primáš, akce ve sportovním areálu Petrovice,
pořadatelé obec Petrovice a Sbor dobrovolných hasičů Petrovice.
26.09. – taneční zábava (kulturní dům) pořádaná Sborem dobrovolných hasičů Petrovice, účinkující hudební
skupina Matador rock.
29.11. – přivítání času adventního - adventní setkání u kaple v obci spojené s rozsvícením její vánoční
výzdoby, pořadatel obec Petrovice, kulturní program připravila Mateřská škola Petrovice.
Zástupci obce uctili památku padlých občanů v první světové válce položením kytice v podvečer 27. října.

Sbor dobrovolných hasičů opět pořádal závody v hasičském sportu na různých úrovních. Nejprestižnějšími
byly 7. soutěžní kolo Extraligy ČR v požárním útoku dne 11.7. a Memoriál Josefa Honse dne 12.09.
Samostatně pořádal tradiční pálení čarodějnic, pečení brambor a několik turistických dálkových pochodů.
Petr Hons pořádal dvě taneční zábavy v kulturním domě určené převážně mladé generaci.
Restaurace a penzion Na Pilce
V červenci zahájila svoji činnost Restaurace a penzion Na Pilce, č.p. 151. Nový objekt byl v obci vybudován
na místech domů č.p. 95 a č.p. 61, které byly vzhledem ke svému stavebnětechnickému stavu zcela
zbourány. Rekonstruován byl přilehlý rybník, úpravou prošly přilehlé pozemky, těžbou byl zvětšen rybník
v lomu, jehož kámen byl použit na stavbu budov i hráze.
Kromě běžného hostinského provozu ve svém areálu provozovatelé pořádali veřejnou akci k ukončení
prázdnin, drakiádu a Hallowenskou párty.
Charita, příspěvky
Obec, především ve spolupráci s mateřskou školou, se zapojila do Tříkrálové sbírky pořádané Charitou
České republiky. Do zapečetěné kasičky koledníci vybrali 3.144,-- Kč.
Organizacím a zařízením v Třebíči, které pomáhají handicapovaným a nemocným občanům, ze svého
rozpočtu obec věnovala celkem 10.000,-- Kč.
Životní prostředí
Obec se opět zapojila do aktivity „Čistá Vysočina“ organizovanou Krajem Vysočina a účastníci vyčistili
odpadky z příkopů silnic na katastrálním území obce a spojovacího chodníku do Okříšek.
Zastupitelstvo obce získalo informace o stavbě stabilizačních nádrží tzv. biologických rybníků s přídavným
provzdušňováním (aerací), které některé obce realizují k zajištění čištění odpadních vod z veřejné kanalizace
v obci. Účinnost těchto rybníků je udávána cca 80%, klasické mechanicko-biologické čistírny odpadních vod
cca 90%, avšak dosažení tohoto parametru může být splněno pouze za předpokladu vybudování oddílné
kanalizace v celé obci a splnění všech výpočtových parametrů, kterými je počet napojených obyvatel,
množství dodávané odpadní vody s dostatečným znečištěním. V případě, že občané neprovedou přímé
napojení splaškových vod na kanalizaci, není do nádrží ČOV dodáváno dostatečné znečištění, jsou výsledky
naprosto nedostačující a neodpovídají nákladům spojeným s provozem.
Obec zahájila spolupráci s Ing. Zdeňkem Hejtmanem, Dačice, který se zabývá projektováním
vodohospodářských děl a má zkušenosti i s tímto typem čištění odpadních vod.
Kriminalita v obci
Nejsou známy žádné závažné delikty na úseku kriminality v obci.
Volby
V roce 2015 se nekonaly žádné volby.
Závěr
Vzniklé krize, jejichž možné následky v budoucnosti nejsme schopni nyní posoudit natož ovlivnit, počasí,
které nám ukázalo, jak jsme proti jeho výkyvům bezmocní, to byly hlavní informace denního zpravodajství.
Řešení problematiky fungování prodejny a především umístění trasy přeložky silnice III/40510 na území
obce byly záležitosti, které se prolínaly celým rokem na zasedáních zastupitelstva obce.
V Petrovicích 28. července 2017
Zpracovala: Helena Moudrá
Projednáno a schváleno na jednání Zastupitelstva obce Petrovice dne 21. 11. 2017

