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Informace o činnosti ZO Vlkov, březen 2022 
 

Vážení spoluobčané,  

předkládáme Vám informace o činnosti a záměrech Zastupitelstva 
obce Vlkov. Tento text je napsán v březnu 2022 a obsahuje stručné 
shrnutí minulých akcí a informace o těch, které teprve připravujeme.  

Po složitém období s pandemií covid-19 pro občany i pro obec se zdálo, 
že máme obtížné období za sebou, ale neulevilo se nám, neboť přišla 
další zlá událost – válka na Ukrajině. Členové 
ZO Vlkov se hned v pondělí dne 28. února 
sešli a probrali možnosti pomoci Ukrajincům 
(nákup potřebných věcí, možnost 
krátkodobého ubytování v budově bývalé 
školy). O další možné pomoci budeme 
jednat. 

 

Odpadové hospodářství  

Obec Vlkov velmi dbá na zajištění komplexního odpadového 
hospodářství a vynakládá na ně značné prostředky. Např. v loňském 
roce to bylo celkem 488 tis. Kč (na odvoz popelnic, skla, plastů, papíru, 
velkoobjemového odpadu v kontejnerech, nebezpečného odpadu 
a bioodpadu). Příjmy od občanů byly 113 tis. Kč a od organizace       
EKO-KOM za třídění 46 tis. Kč. Proto jsme po delší době a stejně jako 
obce v okolí přistoupili k přijetí nové Obecně závazné vyhlášky obce 
Vlkov č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství (viz webové stránky obce Vlkov). V této vyhlášce jsme 
nově stanovili sazbu poplatku na poplatníka ve výši 600 Kč, pro děti do 
10 let a pro občany nad 70 let ve výši 300 Kč. 
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Nádoby na bioodpad budou odváženy od 4. dubna do 28. listopadu 
2022. Kontejnery na velkoobjemový odpad budou po obci přistaveny 
ve dnech 6. až 8. května 2022. 

Obracíme na občany s prosbou, aby ve svém okolí udržovali pořádek 
a využili např. kontejnerů k úklidu veřejných prostranství, zametání 
chodníků apod. Snažte se, prosím, veškerý odpad dávat do nádob 
a minimum do pytlů vedle nich. 

 

Čistá Vysočina 

 

Obec Vlkov se jako každý rok zapojí do úklidové akce Čistá Vysočina. 
Letos to bude v sobotu dne 23. dubna 2022. Sraz zájemců je ve 
14 hodin u OÚ Vlkov. 

 

Pojízdná prodejna masa a uzenin 

Pokračuje spolupráce s pojízdnou prodejnou MASO UZENINY 
BOBROVÁ na tom, že každý čtvrtek bude mít stanoviště ve 14:20 hodin 
u OÚ Vlkov. Prodejna nabízí české maso a uzeniny. 

 

Zajištění dopravy na nákup do Velké Bíteše 

Obec Vlkov pokračuje ve spolupráci s dopravní společností pana Fily, 
který zajišťuje dopravu občanů Vlkova na nákup do Velké Bíteše. 
Stanoviště je na návsi vždy v pátek v 9 hodin. 

Poznámka: Podle sdělení z města Velká Bíteš velmi pokročila příprava 
stavby supermarketu poblíž ulice Vlkovské.  
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S pomocí dotací jsme provedli stavební akce 

V roce 2021 se nám podařilo  úspěšně zapojit do grantových programů, 
díky nimž jsme mohli realizovat poměrně zdařilé a rozsáhlé akce: 

 S dotací ve výši 1,3 mil Kč z programu Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR jsme provedli novou fasádu budovy KD včetně 
částečného obložení kamenem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Pohled na přední stěnu budovy KD i s chodníkem a mobiliářem. 

 S příspěvkem z Programu obnovy venkova Vysočiny ve výši 
100 tis. Kč jsme provedli úpravy okolí KD a OÚ (dláždění, 
mobiliář). 
 

 Pomocí dotace 70 tis. Kč z Ministerstva zemědělství ČR jsme 
provedli opravu zvoničky: nátěr vnějších stěn, oprava či výměna 
dřevěných prvků, oprava střechy a kříže.  
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Opravená zvonička. 

 

Obecní knihovna 

Obec provozuje obecní knihovnu v budově OÚ. Výpůjční hodiny jsou 
od 14 hodin do 16 hodin každou první sobotu v měsíci. Kontakt na 
knihovnici Ivu Rambouskovou je: 
e-mail: Ivca.Rambouskova@seznam.cz, tel.: 739 814 391. 
 

 

Kanalizace a čistírna odpadních vod (ČOV) ve Vlkově 

ZO Vlkov se rozhodlo v loňském roce po zvážení všech okolností, že 
realizaci kanalizace provedeme ve spolupráci se Svazkem vodovodů 
a kanalizací Žďársko. Z jeho podnětu došlo k úpravám projektové 
dokumentace (použití některých kvalitnějších materiálů). Projekt je tak 
po úpravách dokončen. Podařilo se nám po značném úsilí navázat 

mailto:Ivca.Rambouskova@seznam.cz


 5 

kontakt s vlastníkem Vlkovského rybníka a domluvit se na odkupu 
pozemku pro umístění ČOV. Svazek zajišťuje vyjádření ke stavbě od 
příslušných organizací, požádá o dotaci a v případě získání dotace 
provede výběr dodavatele a zajistí stavební dozor na stavbě. 
Předpokládáme, že v případě získání dotace by se se stavbou začalo 
v roce 2023. 

 
Železniční zastávka a rekonstrukce mostu  

přes Bílý potok 
 

Na základě informací od projekční firmy SUDOP BRNO, spol. s r. o. je 
hotova projektová dokumentace na novou železniční zastávku. Podle 
dřívějšího návrhu obce Osová Bítýška (zastávka bude na k. ú. Osová 
Bítýška (Osová)) rozhodl Drážní úřad o názvu zastávky VLKOV – OSOVÁ. 
Stavba by měla začít v roce 2023. 

Ve stejném roce má proběhnout rekonstrukce mostu přes Bílý potok. 
Na základě žádosti obce Vlkov bude součástí mostu i chodník pro pěší. 
Obec Vlkov pak zbuduje chodník od budovy KD až k mostu směrem 
k Osočkanu k železniční zastávce. Zlepší se tak alespoň částečně 
podmínky pro chodce. 
 

 

Předpokládaný tvar železniční zastávky ve Vlkově. 
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Propojení VRT s tratí Brno – Havlíčkův Brod 

Obec Vlkov na základě účasti zastupitelů na řadě jednání v Osové 
Bítýšce, ve Velké Bíteši a na Krajském úřadě Kraje Vysočina došla 
k závěru, že zamýšlená propojka VRT s tratí Brno – Havlíčkův Brod 
v okolí naší obce nemá pro občany Vlkova žádný přínos, ale naopak 
dojde k poškození krajiny.  

V případě nevyhnutelné realizace propojky trasy "SK-4" souhlasíme 
pouze s provedením "SK-4 úprava VB-V4", které kopíruje obchvat 
Osové Bítýšky, silnici I/37 a obchvat Velké Bíteše a žádali jsme, aby dle 
dohody původní navrhované řešení "SK-4" v blízkosti obce Vlkov bylo 
z projektu úplně odstraněno. 

Toto stanovisko jsme opakovaně vyjádřili písemně Správě železnic, 
Ministerstvu dopravy ČR, Krajskému úřadu Kraje Vysočina. Všechny 
organizace nám potvrdily, že počítají s realizací námi navrhované 
varianty. Situaci stále sledujeme a jsme v kontaktu s pracovníky Kraje 
Vysočina, neboť Zastupitelstvo Kraje Vysočina se bude k dané 
problematice vyjadřovat. 

 

Územní plán 

Již několik let má obec Vlkov připraven návrh Územního plánu obce 
Vlkov. Kvůli covidovým opatřením a personální situaci na Odboru 
výstavby a územního rozvoje Městského úřadu Velké Meziříčí se jeho 
dokončení stále oddaluje. Předpokládáme, že se ho podaří přijmout 
ještě v tomto roce, což umožní dokončit projekt zasíťování pozemků 
pro novou výstavbu i projekt kanalizace. 

 

Co hodláme letos zbudovat 

 V letošním roce bychom chtěli dokončit stavební úpravy v okolí 
KD a OÚ. Jedná se o pergolu vedle budovy KD, dětské hřiště 
a úpravu ploch včetně parkoviště. Využijeme přitom drobnou 
dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny. 
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Částečná vizualizace přepokládaných stavebních úprav. 

 

 Již delší dobu připravujeme opravu a odbahnění obecního 
rybníka. Nechali jsme si vypracovat projekt akce a požádali jsme 
Ministerstvo zemědělství ČR o dotaci, která nám byla přislíbena. 
Také jsme za pomoci projektanta uspořádali výběrové řízení na 
zhotovitele a vybrali ho. Podmínkou realizace (i ve smlouvě se 
zhotovitelem uvedenou) je, že dotaci z MZ skutečně dostaneme. 
V případě získání dotace by práce započaly ještě letos. 
 

 Na základě upozornění orgánů zodpovědných za stav našeho 
hasičského sboru se někteří občané pustili do aktivit, které 
povedou k výraznému zlepšení v této oblasti. 

 
Kronika 

 
Obec Vlkov vede kroniku a je možno do ní na OÚ nahlédnout. Kvůli 
GDPR ji není možno vystavit na webových stránkách. 
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Webové stránky obce 

 
Pro získání aktuálních informací doporučujeme sledovat webové 
stránky obce Vlkov: www.vlkov.cz. Pro komunikaci je možno použit     
e-mailovou adresu obce: obecvlkov@vm.cz. 

 
 

Vlkovská pouť 
 
Letošní pouť na sv. Vavřince se koná v neděli dne 7. srpna 2022. Bližší 
program bude postupně zveřejňován. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaro se začíná probouzet. 

 

ZO Vlkov, březen 2022. 

http://www.vlkov.cz/
mailto:obecvlkov@vm.cz

