
Komunitní projednání v obci Kámen 

Dne 14.9.2012 od 19:00 hodin 

Obec Kámen má 2 místní části – Jiříkov a Proseč.  

Mezi budoucí záměry obce Kámen patří především dokončení zasíťování parcel ,,za stodolami“. Tento 

záměr byl hodně finančně náročný. 

Dalším velkým záměrem obce je rekonstrukce a přístavba kulturního domu v Kameni, kterému 

doposud chybí sociální zařízení, dobrá izolace a vytápění. Kulturní dům by také potřeboval novou 

střešní krytiny a nové elektrické obvody.  

Obec by se také ráda podílela na obnově komunikace, která vede obcí Kámen směrem na město 

Chotěboř. Tato komunikace o celkové délce cca 800 metrů je hodně využívána především zemědělci, 

autobusovou dopravou a v poslední době i nákladní dopravou. Především ta se postarala o to, že 

silnice má teď velké praskliny a vymleté díry.  

Obec má také v plánu zadat koncepční studii na likvidaci splaškových vod. Jednalo by se o řešení 

odpadních vod z kuchyně, prádelen a dalších místností… 

Velkým záměrem obce (finančně náročným) bude odbahnění jirkovského rybníka, který má rozlohu 

25 hektarů. Východně od rybníka se nachází přírodní rezervace Havranka a je tedy v zájmu obce se o 

tuto lokalitu starat.  

Další snahou obce bude rekonstruovat obecní dům v Jiříkově, který potřebuje zateplit, obložit stěny 

palubkami a případně vyměnit PVC.  

Obec chce také přilákat turisty a tak má v plánu vytvoření naučných tabulí, které budou nejen 

informovat o obci jako takové, ale i o pořádaných kulturních a společenských akcích v obci.  

Obec má i mnoho dalších záměrů, například propojit obec Tis a Kámen cyklotrasou (upravit i cestu na 

ní), obnovit lesní cesty, obnovit důležité křížky a kapličky v obci a místních částech, vytvořit klidové a 

odpočinkové zóny, obnovit veřejnou zeleň, či vytvořit odpočinkovou zónu u obecního úřadu.  

V průběhu komunitního projednání se ozývali jednotliví občané s jejich názory na to, které projekty 

by měli být realizovány v nejbližší době, protože jsou podle nich nejpotřebnější. Ostatní občané 

diskutovali o možnostech získání dotací, a jakých částek.  

Komunitní projednání bylo ukončeno ve 21:00 hodin.  


