
Zápis z projednání záměrů v obci Dolní Město 

Dne: 19.2.2013 

Místo: Dolní Město, od 10:00 hodin 

MAS Královská stezka přijela do obce Dolní Město zjišťovat záměry, na budoucí záměry a plány obce, 

místních subjektů a podnikatelů. 

Pan starosta obce – Jaroslav Venc seznamuje zaměstnance MAS s připravovanými záměry. 

Obec má v současné době částečnou kořenovou čističku, ale plánuje výstavbu kanalizace a ČOV. 

V loňských letech začala řešit problémy s prašností a tak občané navrhli, aby byl zakoupen traktor pro 

čištění chodníků. Obec by tento traktor zakoupila, je zde však problém, že není kam jej umístit. Obec 

tedy bude muset počkat se zakoupením až po výstavbě prostor na tuto techniku. Dalším problémem 

je školní hřiště, respektive fakt, že by bylo zapotřebí pořídit nový umělý povrch na něj, protože 

stávající přírodní (tráva) není vyhovující. Dalším problémem, který obec trápí je zasíťování parcel pro 

budoucí novou výstavbu.  

V místních částech i v Dolním Městě by bylo zapotřebí obnovit komunikace. V místní části Rejčkov 

také obnovit sociální zařízení (přístavba) u kulturního domu. Tento projekt, by měl být řešen v co 

nejkratší možné době, neboť stávající zařízení je absolutně nevyhovující.  

Pro účely místních sportovců, obyvatelů, mladých a celkové sportovní vyžití se jedná o výstavbě nové 

tělocvičny, která by byla určena široké veřejnosti. 

Obec se snaží udržovat i místní sakrální stavby (kapličky, boží muka, křížky), ale rekonstrukce musí 

většinou provádět na vlastní náklady, neboť jí stavby nepatří (církev) a tak nemůže žádat o obnovu 

prostřednictvím dotačních titulů.  

V obci působí TJ Rebel Dolní Město, které by mělo zájem o nové víceúčelové hřiště (umělý povrch, 

oplocení). Pro tento projekt, již žádalo 2x na MMR, ale bohužel zatím neúspěšně. 

Místní sbor dobrovolných hasičů by uvítal plochu pro hasičské tréninky, která jim nyní chybí. Vlastní 

dráhu nemají a tak jezdí trénovat útoky v požárním sportu do jiných vesnic. 

Myslivecké sdružení Vysočina je v obci velmi aktivní. Na základě vlastní iniciativy vysazují například 

aleje podél cest. Toto sdružení má však pouhých 15 členů a tak prozatím žádné záměry neplánují. 

V obci vznikla nová průmyslová zóna, do které se přesunuly někteří podnikatelé. Jsou zde firmy 

zabývající se kovo a vzduchotechnikou, dopravníky, brusíři skla a truhláři. Většina místních 

podnikatelů ve svých záměrech zohledňuje pořízení nového strojového vybavení, či úpravy 

současných provozoven. V obci působí i truhláři a další drobní podnikatelé.  

Bohužel je v obci absence ubytovacích a stravovacích zařízení. Většina podnikatelů v cestovním ruchu 

je v blízké Lipnici nad Sázavou, kde profitují především díky známému hradu.  

Jednání v obci Krásná Hora bylo ukončeno po 11.hodině dopolední. 

 


