
Přílohy 
 

Příloha č. 1: Rozhovor s předsedou přípravného výboru 

 

I. Plány a návrhy Ministerstva obrany, vztahy s Ministerstvem obrany 

 

1. Byli jste seznámeni s jinými variantami MO na optimalizaci vojenského újezdu 

Libavá? Například sloučení s jinou obcí/vznik nové obce atd.? 

 

Ministerstvo jasně řeklo, že chce, aby obyvatelstvo bylo vyjmuto z vojenského prostoru. 

Bylo to opravdu jednoznačně dané, protože Ministerstvo obrany nemá nikde danou 

povinnost starat se o civilní obyvatelstvo. Byl to  problém, který chtěli optimalizací 

vyřešit. Takže existovaly pouze dvě varianty, buď vznikne samostatná obec, nebo se 

Libavá přičlení k jiné obci. Buď k Domašovu nebo k Norberčanům nebo katastrálně 

ještě k Budišovu.  Proběhla anketa mezi obyvatelstvem, kde si lidé rozhodli, že vznikne 

samostatná obec – Město Libavá a Heroltovice. 

 

2. Znáte podrobnosti o tom, kdo určil hranice obce a vojenského újezdu? 

 

Ministerstvo obrany dalo jeden návrh, který byl pro obec celkem špatný. Proto 

přípravný výbor navrhl maximální hranice s tím , že jsme nechtěli, aby byla omezena 

činnost armády. Historické hranice by zacházely do prostoru armády, proto jsme tímto 

směrem nešli. Navrhli jsme maximální hranice a potom došlo ke konsensu, kdy se 

mírně upravovaly. MO chtělo hranici, která by vedla hned za domy. Chtěli, aby obec 

dostala katastr pod sebe. 

 

3. Spolupracuje s obcí MO ve smyslu podpory či odborné pomoci? 

 

Spolupráce byla hlavně ohledně zákona, když se připravovala ta patnáctka. Dále 

ohledně majetku a jeho předání. Probíhala jednání, chtěli jsme, aby se všechen 

nepotřebný majetek, který MO nevyužívá, předal obci.  

MO stále spolupracuje, protože momentálně dochází k předávání majetku. Pokud 

nastanou nějaké problémy, tak je řešíme s předsedou optimalizační komise, s panem 



Kazatelem, který má opravdu zájem. Momentálně nás tíží po zimě špatné komunikace, 

tak se snažíme, aby se ještě opravily. Stále mají zájem o dění v obci.  

 

4. Kontaktovalo Vás MO s odkazem na zájem o dění v obci? 

 

Určitě se zajímají. Nepřestalo to po oddělení, že bychom se měli starat sami. I 

spolupráce obce s armádou musí proběhnout, protože je v zájmu obce, aby armáda nebo 

MO zůstalo.  

 

5. Získali jste od zástupců MO nějaké informace, které je zaskočily v souvislosti s 

fungováním/nefungováním obce? 

 

 Nemáme problémy. Zatím nás ve veškeré činnosti, kterou by měla dělat obec, zatupuje 

město. Do 30. 6. 2016. (trvalé pobyty, stavební úřad apod.) Zjišťujeme náklady, 

s krajem budeme řešit školu apod.  

 

II. Fungování obce 

1. Fungovalo vše dle zákona 15/2015 Sb.? Tzn. předání majetků dle seznamu 

vlády, změny katastrálního území, změny hranic krajů apod.? 

 

Předávání majetku dle seznamu vlády zatím probíhá. Teď řešíme majetek ASPO – to je 

armádní příspěvková organizace. Část majetku už máme převzatou.  Začínáme evidenci 

bytů.  Někde jsou problémy, např. komunikace nebo něco podobného, které by se měly 

ještě letos opravit. Ale myslím si, že to zatím  funguje. Jak to bylo nastaveno v zákoně, 

tak všechno probíhá a není v tom problém. Snažíme se, i armáda, aby vše fungovalo 

podle zákona.  

Problém např. byl, že vláda schvalovala až v prosinci seznamy majetku.  

 

2. Cítíte spokojenost, či nespokojenost obyvatel? Skutečně toužili po „narovnání 

občanských práv“ tak, jak o tom hovoří dokumenty MO? 

 

Za ministra Tvrdíka proběhla anketa, jestli obyvatelstvo má zájem být vyjmuto 

z vojenského újezdu. Obyvatelé řekli, že nechtějí. Při této optimalizaci bylo jasně 

řečeno, že se musí vyčlenit.  



Všichni tvrdí, že jsme neměli občanská práva, že jsme nemohli volit, ale mohli jsme 

volit do Poslanecké sněmovny, Senátu, kraje. A myslím si, že nám ta samospráva 

nechyběla. Nemůžu hovořit za ostatní lidi, protože část chtěla do civilu, protože mají 

vidinu toho, že si můžou koupit dům, budou mít svůj pozemek. Ale druhá věc jsou 

poplatky. Některým lidem to vyhovovalo. 

 

 

3. Skutečně došlo k tomu, že nové obce, které vznikly dle zákona 15/2015 Sb., 

dostaly do svého rozpočtu dvojnásobek příjmů z rozpočtového určení daní? 

 

Dostali jsme 5 400 000, to je 75 % s tím, že těch 25 % dostaneme v lednu 2017. Ale 

problém je v tom, že je to dotace neinvestičního charakteru a zjišťujeme, že to bude 

celkem problém. Je to opravdu na rozjezd obce, abychom mohli začít fungovat, škola 

apod. Zatím byty spravuje majitel a vyúčtování máme v květnu. Peníze, které přijdou 

z nájmu, můžeme potom použít na investice 

 

4. Dle zákona bude újezdní úřad zabezpečovat potřeby občanů (školství, 

zdravotnictví, požární ochranu, odvoz komunálního odpadu..) nejdéle 9 měsíců 

po vzniku obce. Tušíte, jak bude správa vypadat poté? Bude mít obec dostatek 

finančních prostředků? 

 

Zdravotnictví, zatím funguje ošetřovna. Požární ochrana, také zatím zařizuje armáda a 

budeme o ní jednat s krajem. Škola, staneme se zřizovatelem. Budeme se ji snažit 

udržet. Dále chceme obnovit obchod. Komunální odpad, budeme muset udělat výběrové 

řízení. Zatím zjišťujeme náklady. 

 

5. Dokážete vyjmenovat klady a zápory v souvislosti se vznikem nové obce Město 

Libavá? 

 

Klady: podílet se na vzniku nové obce, rozhodovat, jak to bude fungovat. Někdo by 

řekl, že si může zvolit zastupitele, někdo, že si může koupit majetek, dům, zahradu, 

volný pohyb po vyčleněných plochách, rozvoj obce, protože armáda neměla potřebu 

rozvoje obce – turistika, podnikání. 

 



Zápory: nevíme, jestli se nám podaří udržet školu, vše je to o penězích. 

 

6. Jak probíhalo sestavování kandidátních listin? Máte těsný poměr 

v zastupitelstvu, 7:8, cítíte už teď nějaké pnutí?  

 

Vyjasnili jsme si fungování a spolupracujeme. Snažíme se dělat vše pro obec. 

Z přípravného výboru jsme vytvořili jednu kandidátku. Protikandidátka byla vytvořena 

z ostatních občanů. 

My jako přípravný výbor jsme si určili počet zastupitelů a bylo nám doporučeno, když 

jsme se jezdili ptát do okolních obcí, abychom si vytvořili radu, protože to je ochrana 

starosty. Proto jsme určili 15 členné zastupitelstvo.  

 

7. Z jakých zdrojů jste čerpali při sestavování prvního rozpočtu? 

 

Rozpočet zatím nemáme sestavený, zjišťujeme náklady. Spolupráce se Šternberkem, 

finanční úřady, spolupráce s ostatními obcemi. Příjmy z nájmů začnou až v příštím roce. 

Máme zpracovanou výnosnost lesa. Víme, jaké můžeme mít příjmy, ale nevíme, jak to 

bude reálně. 

 

 

Příloha č. 2: Rozhovor se starostkou Města Libavá 

 

I. Plány a návrhy Ministerstva obrany, vztahy s Ministerstvem obrany 

1. Byli jste seznámeni s jinými variantami MO na optimalizaci vojenského 

újezdu Libavá? Například sloučení s jinou obcí/vznik nové obce atd.? 

 

Když armáda rozhodla o vyčlenění Libavé, navrhla dvě varianty řešení. Buď se 

přidružíme k jiné obci, nebo si vytvoříme obec novou. Myslím, že na to bylo 

referendum.  

Nevím, jestli existoval jiný optimalizační plán.  

 

2. Znáte podrobnosti o tom, kdo určil hranice obce a vojenského újezdu? 

 



Hranice určilo Ministerstvo obrany, ale myslím si, že to bylo v souladu s přípravným 

výborem, bylo to na základě diskuze. Ale nemám bližší přehled o tom, proč se 

ustanovily zrovna tyto hranice.  

 

3. Spolupracuje s obcí MO, ve smyslu podpory či odborné pomoci? 

 

Ministerstvo obrany s námi stále spolupracuje. Do 30. 9. 2016 dojíždějí služby, které 

jsou ve spolupráci s ministerstvem. Stále řešíme společné problémy, které vznikají 

ohledně oprav budov, silnic apod. Pokud vznikne problém, řeším ho já, dám pokyn 

újezdu, újezd se jím zabývá, takže si myslím, že vše probíhá v souladu.  

Komunikace probíhá i s Ministerstvem obrany, pokud je problém, tak ho řeším přímo 

s panem Kazatelem, který má vše na starosti.  

 

4. Kontaktovalo Vás MO s odkazem na zájem o dění v obci? 

 

Stále dochází k nějaké spolupráci. 

 

5. Získali jste od zástupců MO nějaké informace, které je zaskočily v souvislosti 

s fungováním/nefungováním obce? 

 

Ne, o ničem nevím.  

 

II. Fungování obce 

1. Fungovalo vše dle zákona 15/2015 Sb.? Tzn. předání majetků dle 

seznamu vlády, změny katastrálního území, změny hranic krajů apod.? 

 

Zatím převádíme majetky a vše plynule jde. Ještě žádný extrémní problém nenastal. 

Vím jen, že momentálně jsou nějaké spory mezi krajem a Ministerstvem obrany 

ohledně mostu, který je ve špatném stavu. Kraj si ho nechce převzít a ministerstvo se ho 

chce zbavit. Kraj věděl, že dostane komunikace spolu s tímto mostem. A psalo na 

ministerstvo, zda ho opraví. A ministerstvo nedalo žádnou zpětnou vazbu, zda most 

opravovat bude, či ne. Nakonec komunikace spadly na kraj.  A teď vznikl problém, co 

s tím.  Ti na to nemají peníze a ti na to peníze dát nechtějí. Ale to nejsou problémy 



obce, nás v podstatě žádné velké problémy netrápí. Momentálně jsme ve fázi přebírání 

majetku a drobné problémy, které se vyskytnou, zvládáme v pohodě řešit.  

 

2. Cítíte spokojenost, či nespokojenost obyvatel? Skutečně toužili po 

„narovnání občanských práv“ tak, jak o tom hovoří dokumenty MO? 

 

Myslím, že obyvatelé o změnu nestáli. Protože vše bylo jednoduché, nikdo nic neřídil, 

vše řídila armáda. Ale na druhou stranu se sem nikdo nemohl přistěhovat, byl to 

uzavřený prostor, proto jsou byty osiřelé. A teď vzniká problém, že obyvatelé se musí 

naučit žít v plnohodnotné obci, tak jak je to všude, v celé České republice. A tady bude 

vznikat problém naučit lidi starat se o to svoje. Budou si muset začít hradit odvoz 

odpadů a uvědomit si, co je to třídění odpadu. Dále budou poplatky za psy, vše si budou 

muset začít hradit sami. Dle mého názoru, z pozice obce, zde lidé spoustu pozemků 

obývají neoprávněně.  Bude těžké naučit lidi, že teď jsou pozemky obecní a pokud je 

chtějí, musí si nejdříve zažádat, budou je mít v pronájmu nebo si pozemek odkoupí, ale 

nemůžou ho jen tak využívat.  

 

3. Skutečně došlo k tomu, že nové obce, které vznikly dle zákona 15/2015 

Sb., dostaly do svého rozpočtu dvojnásobek příjmů z rozpočtového určení 

daní? 

 

Ano, dostali jsme, máme to rozkouskované, teď jsme dostali určitou část a další 

dostaneme v září. Jedná se o účelovou, neinvestiční dotaci. Takže je to na běžný chod 

obce, ale nesmíme investovat.  

Mělo by to být teoreticky vypočítané, takže částka by měla být dostačující. Otázka je, 

jak s tím budeme hospodárně nakládat.  

 

4. Dle zákona bude újezdní úřad zabezpečovat potřeby občanů (školství, 

zdravotnictví, požární ochranu, odvoz komunálního odpadu..) nejdéle 9 

měsíců po vzniku obce. Tušíte, jak bude správa vypadat poté? Bude mít 

obec dostatek finančních prostředků? 

 

Školství: Teď je zřizovatel školy kraj a peníze do rozpočtu školy jsou přes Ministerstvo 

obrany. Od 1. 9. 2016 bude zřizovatelem školy obec, tím veškerá agenda spadá na nás. 



U toho zdravotnictví je to tak, že teď nám zdravotnictví zajišťuje ještě armáda. Máme 

zde ošetřovnu, kde je vojenský lékař, kam chodí zdejší obyvatelé. Nevím, jak to bude 

řešeno dále, jestli by šla domluvit smlouva, aby tam mohli lidé dál chodit. Je tam také 

dětská lékařka, ale ta nespadá pod armádu, dojíždí sem a pokusíme se jí nabídnout 

prostory v rámci obecního úřadu. Požární ochrana, ta je zatím nevyřešená, protože my 

nevíme, co to obnáší. Pojedeme na kraj a budeme řešit, jak to zabezpečit. Jestli si my 

vytvoříme nějakou hasičskou jednotku, nebo se domluvíme s nějakou jinou obcí, nebo 

využijeme služeb armády. Dále musíme řešit odvoz komunálního odpadu. Právě řešíme, 

jestli navážeme smlouvu s firmou, která teď funguje, nebo řeknou stop, udělejte si nové 

výběrové řízení.  

 

5. Dokážete vyjmenovat klady a zápory v souvislosti se vznikem nové obce 

Město Libavá? 

 

Klady: tak jak si to na začátku nastavíme, tak to budeme mít. Protože si myslím, že 

když je rozjetá obec a má zajetou nějakou věc a přijde někdo nový a chce něco změnit, 

tak je to dosti problém.  Dále možná tím, že jsme nová obec, máme ještě chvíli hájení, 

než přijde nějaká kontrola. Jako velkou výhodu vidím to, že si o všem můžeme 

rozhodovat sami.  

Zápory: je to náročné, nové, obrovská zodpovědnost, nevíme, co nás čeká, nic nemáme, 

musíme vše vytvářet od začátku  

 

6. Jak probíhalo sestavování kandidátních listin? Máte těsný poměr 

v zastupitelstvu, 7:8, cítíte už teď nějaké pnutí?  

 

Zatím se ve všem shodneme, ale určité pnutí tam určitě je. Uvědomujeme si, že je třeba 

situaci řešit, že se nemůžeme hádat. Např. jsme se v přípravném výboru domluvili, že 

vytvoříme radu, aby na starostovi nebyla všechna zodpovědnost.  

Jedna kandidátní listina byla sestavena z lidí z přípravného výboru, to nás bylo 10 a 

potom jsme přibrali dalších pět členů. Vím, že druhá kandidátka vznikla úplně narychlo, 

ale způsob sestavení neznám. 

Co se týče volební účasti, tak si myslím, že ani vyšší být nemohla, protože tady je 

spousta lidí, co tady mají trvalé bydliště, ale fyzicky tady vůbec nebydlí a v podstatě jim 

je úplně jedno, co se tady děje. Možná neměli ani zájem se zúčastnit. Myslela jsem si, 



že by mohla být vyšší, ale jak znám mentalitu některých lidí, kterým je úplně jedno, co 

se tady bude dít, protože to takhle bylo celou dobu postaveno, tak se tomu ani nedivím.  

  

7. Z jakých zdrojů jste čerpali při sestavování prvního rozpočtu? 

K rozpočtu vám nic neřeknu, protože ho má na starosti finanční výbor a ten ho ještě 

nemá připravený. Je ve fázi vývoje.  

Byli jsme se poradit v okolních obcích. Ale obec, pro kterou je vše už automatické, nám 

neřekne, že ze zákona musíme mít tady tento dokument. A když se zeptáme, tak jim 

přijde divné, že to nevíme. Ale samozřejmě zjišťujeme, necháváme se inspirovat. Ptáme 

se v okolních obcích, jak mají nastavenou např. bezpečnost práce apod.  

 

 

 

Příloha č. 3: Rozhovor se starostkou Města Libavá, 2017 

I. Finance (rozpočet, dotace, převod majetku, byty, domy) 

 

1. Do rozpočtu jste dostali dvojnásobek příjmů z rozpočtového určení daní. 

Byla částka dostačující pro chod obce? 

Peníze nám vystačily pouze na základní fungování obce. Na zakoupení techniky, 

vybavení, ale už na nic jiného. Dvojnásobné určení daní nepovažuji za šťastné řešení. 

Na peníze jsme dlouho čekali, stát nevěděl, o jakou přesnou částku se jedná, ani my 

jsme nevěděli, o jakou přesnou částku se jedná.  

 

2. Považujete za problém, že se jednalo o účelovou neinvestiční dotaci? 

Byl to problém, jelikož jsme přesně nevěděli, co znamená neinvestiční účelová 

dotace a na co vše se peníze vztahují. Nevěděli to ani na kraji, ptali jsme se na 

Ministerstvu financí, tam to také nevěděli. Po celou dobu jsme se snažili shánět 

informace a celková neinformovanost všech subjektů proces prodlužovala. Dlouho jsme 

tápali, snažili jsme se tím prokousat, dlouho trvalo, než si vše sedlo. A řeči typu, my 

vám pomůžeme, se nerealizovaly. Žádné pomoci se nám nedostalo. Já s paní účetní 

jsme se snažily získat informace, ale než jsme se někam dovolaly, než jsme vytříbily 

potřebné informace z toho kvanta, to byl proces velmi zdlouhavý až naprosto šílený.  

 



3. Proběhlo sestavování prvního a druhého rozpočtu bez závažnějších 

problémů? Z jakých zdrojů jste při sestavování čerpali?  

Sestavení prvního rozpočtu byl totální „masakr“. Ten jsme nastřelili naprosto 

rapidním způsobem tak, jak jsme si mysleli, že by mohl být. Jenže jsme zjistili, že 

rozpočet nekoresponduje s danou situací. Takže před samotným schvalovacím 

procesem na rok 2016 jsme museli dělat ještě spoustu úprav, než jsme ho schválili. 

Problém byl, že nikdo nevěděl, kolik je ten dvojnásobek rozpočtového určení daní. 

V dubnu 2016 jsme dostali 75 % předpokládaného dvojnásobku příjmu, což odpovídalo 

zhruba pěti miliónům. Teprve teď to na ministerstvu spočítají a dostaneme v roce 2017 

vyúčtování za rok 2016. Ale my jsme si už během roku 2016 museli žádat o dalších 75 

předpokládaných % na rok 2017. Mělo by to tedy být další pět miliónů, které jsme již 

započítali do rozpočtu na rok 2017, ale už jsme také věděli, že budeme mít peníze za 

pronájem bytů, polností, pastvin, nebytových prostorů, kolik dáme za školu apod. Nyní 

už víme, z čeho nám pramení příjem, takže tento rozpočet na rok 2017 je mnohem lepší. 

Při sestavování rozpočtu nám nikdo nepomáhal, naštěstí máme dobrou paní účetní, která 

byla v kontaktu s účetními z jiných obcí, ty si mezi sebou pomohly. V podstatě ona 

sestavila rozpočet sama podle toho, jak viděla, jak to chodilo v roce 2016.  

 

4. Získali jste během roku fungování dotaci z kraje, EU apod.? 

Žádali jsme o dotaci z Ministerstva životního prostředí na nákup kontejnerů. 

Nyní čekáme na výsledek. A dále budeme opravovat střechu větrného mlýna a to jsme 

žádali o dotaci přes ORP přes Šternberk. Dále bychom chtěli svůj vlastní vrt, svůj 

vlastní zdroj pitné vody, takže budeme žádat o dotaci na Ministerstvu zemědělství.  

 

5. Proběhlo předání majetku do vlastnictví obce plynule bez potíží? 

Dořešily se majetkové spory mezi Olomouckým krajem a Ministerstvem 

obrany? 

Podle seznamu převáděného majetku, který sestavilo Ministerstvo obrany, jsme 

dostali vše. Veškerý majetek je převeden a už nebudeme žádný přebírat. Máme asi 500 

ha lesa, 500 ha pastvin, v katastru máme necelých 3 000 ha pozemků. Předávali nám 

nově vystavěný vodovod a kanalizaci a při předání jsme chtěli s vojenským újezdem 

projednat, co všechno bychom chtěli ještě opravit, nastali menší pře, ale vše bylo 

nakonec vyřešeno. Spor, který vznikl mezi MO a krajem o neopravený most, skončil 

tím, že kraj si most převzal a spor tím skončil. Vše bylo nakonec předáno bez problémů. 



Před předáním nám vystavěli nový vodovod a kanalizaci a v Heroltovicích, což je naše 

část obce, se vodovod ještě kope. Zatím co slíbili, to udělali. V blízké budoucnosti se 

nepočítá s tím, že by se byty nebo obydlené domy prodávaly, teď jsme vyhlásili záměr 

na odkup asi pěti nebo šesti neobydlených nemovitostí. Samozřejmě, lidé mají zájem na 

odkup, ale my musíme řádně stanovit cenu v čase a místě obvyklou, udělat geometrické 

zaměření parcel, dále to musíme zúřadovat, vyvěsit, lidé se pak mohou přihlásit a to vše 

trvá. Takže to vidím spíše na běh na dlouhou trať. Zatím jen pronajímáme byty a 

prodáváme neobydlené domy.  

 

II. Služby (škola, obchod, zdravotnictví, požární ochrana, odvoz 

komunálního odpadu) 

 

1. Služby pro občany zabezpečoval újezdní úřad nejdéle 9 měsíců po vzniku 

obce. Jste nyní schopni zabezpečit veškeré služby pro občany? 

My jsme od 1. 9. 2016 zřídili školu, takže obec má příspěvkovou organizaci. 

Obchod jsme obnovili, vypsali jsme výběrové řízení, které vyhrál podnikatel 

z Moravského Berouna. Zdravotnictví zajišťuje vojenský obvodní lékař a dětská lékařka 

dojíždí z Budišova nad Budišovkou, ale ta tady byla ještě před osamostatněním obce. 

Požární ochranu jsme zatím nedořešili, jsme pouze zapojeni do integrovaného systému. 

Na zastupitelstvu padly návrhy, že bychom zřídili sbor dobrovolných hasičů, ale to by 

musel z občanů někdo zangažovat, a to se bohužel nestalo. Je možnost, že bychom 

požární ochranu dále využívali od vojenského újezdu, počítá se tam s nějakou úplatnou 

částkou, ale museli bychom jet na jednání ke krajským hasičům a zjistit, zda tato 

možnost lze opravdu využít. Pokud by řekli, že ano, tak bych musela tuto možnost řešit 

s resortem obrany. Kolik by obec musela platit apod.  Co se týče odvozu komunálního 

odpadu, tak ten jsme zajišťovali od 1. 10. 2016. K 1. 1. 2017 jsme vysoutěžili firmu 

AVE, která sváží komunální odpad. Vojenský újezd dodržel svůj závazek, že po devět 

měsíců bude obci zabezpečovat veškeré služby pro občany a od 1. 10. 2016 už jela obec 

sama na sebe.  

 

III. Správa obce (administrativa, zastupitelstvo, rada, klady, zápory) 

 

1. Jste spokojeni s vytyčenými hranicemi obce? 



V minulém roce zjistili, že jsou zvyklí na určitém území cvičit, ale to území už 

patřilo do katastru obce. Takže pro ně bylo snazší přijít na obecní úřad a zeptat se, zda si 

můžou na dané území např. skočit, než aby předělávali celý cvičební plán. Ale s tím 

museli počítat, mají na výcvik celý vojenský prostor a musí se s tím nějak poprat. Nyní 

jsou tedy střelby častější, zvýšil se jejich počet i tím, že nabrali spoustu nových vojáků a 

všichni se musí zacvičit. Ale tak, jak si to určili, tak to je. Minulý rok v dubnu jsme jim 

využití našich prostor dovolili na základě přátelských vazeb, ale od té doby už nepřišli. 

My jsme s vytyčenými hranicemi spokojeni, vojenský újezd a armáda tady vždy byly a 

budou a jsme na ně zvyklí. My víme, že když jsou střelby, tak jsou střelby, a nikdo se 

jim do toho neplete. V katastru máme asi 3 000 ha pozemků.  

 

2. Považujete veškerou administrativu spojenou s chodem obce za 

bezpodmínečně nutnou? 

Administrativou jsem přehlcená. Např. jsme řešili těžbu dřeva v našem lese a 

viděli jsme, že Vojenské lesy to řeší jiným způsobem než my, daleko jednodušeji a 

nechápeme, proč u nich to jde a u nás ne. A celkově administrativa je náročná.  

 

3. Setkala jste se při zvládání administrativy s nějakými problémy? 

Problém bych asi viděla jen v tom, že některé věci se řeší až na poslední chvíli. 

Nemyslím tím z naší strany, ale např. když jsme zřizovali školu a vypsali žádost na 

požadovaný orgán, kde tyto žádosti řeší denně a umí v tom chodit, tak nechápu, proč 

potvrzení přišlo až poslední den v měsíci. Tím se vše protahuje a to vidím jako problém. 

Šílenou byrokracii, lhůty, dlouhé trvání.  

 

4. Máte těsný poměr v zastupitelstvu, 7:8, došlo v průběhu roku vašeho 

působení k nějakému pnutí či konfliktům? 

Řekla bych, že poměr 7:8 je naprosto irelevantní. Strany se vzájemně provázaly, 

vůbec bych neřekla, že jsou to lidé ze dvou stran, kteří jedou proti sobě. Spíše se to dělí 

na lidi, kteří chtějí a kteří nechtějí pracovat. Vždycky se shodneme téměř na všem. 

Máme v usnesení zastupitelstva spoustu kladných bodů. Myslím si, že v zastupitelstvu 

jsou natolik inteligentní lidé, že se vždy dohodnou. Máme společný cíl, aby obec 

fungovala, aby nezastydla, abychom zbytečně nevyvolávali konflikty, musíme prostě jet 

kupředu. 

 



5. Bylo vám doporučeno ustanovit si 15 členné zastupitelstvo s radou, vidíte 

v tomto rozhodnutí klady, nebo zápory? 

Co se týče rady, tak s tou problém nevidím.  Když se máme sejít, tak se vždy 

sejdeme.  Lidé fungují skvěle, vždy se domluvíme. Nikdy nebyl žádný problém. 

Problém je v tom, že je 15 zastupitelů a ne všichni pracují.  Řekla bych, že z toho 

zastupitelstva je tak 7-8 lidí, kteří opravdu jedou, pracují a ti ostatní se jen vezou. Ale 

řekla bych, že to není jen náš problém, je to problém i v jiných obcích. Výbory máme 

tři, dva zákonné – finanční a kontrolní a jeden kulturní výbor a komisi bytového fondu.  

 

6. Dokážete vyjmenovat klady a zápory v souvislosti se vznikem nové obce? 

Můžeme se svobodně rozhodovat, co chceme dělat, kdy to chceme dělat, je to na 

nás. Za armády jsme se nemuseli starat o odvoz odpadů, o údržbu zimních komunikací, 

sekání letní zeleně apod. Teď musíme vše zabezpečit. Obyvatelé to vnímají jiným 

způsobem, mají hrozně moc připomínek, ale situace je taková, že všechno něco stojí. 

Člověk musí zvažovat varianty pro a proti. My můžeme v podstatě cokoliv, lidé si 

můžou koupit rodinný dům, zažádat si o zahradu, bez toho, aby jim někdo něco určoval. 

Zápory jsou v tom, že budeme muset lidi naučit, že pokud chtějí, aby obec fungovala, 

tak se musí zapojit všichni. Není to jen o tom, že čekají, že jim někdo něco nadiktuje a 

že jim někdo řekne, pojďme a teď zřídíme spolek. Musí také projevit vlastní iniciativu a 

to je možná ten kámen úrazu. Musíme si vzájemně uvědomit, že ne já jsem obec, ne 

zastupitelstvo, ale my všichni jsme obec.  

 

IV. Vnější vztahy obce (MO, VÚ, pomoc okolních obcí) 

 

1. Spolupracuje MO stále s obcí ve smyslu podpory či odborné pomoci? 

Na našem katastru je spousta nemovitostí, které jsou majetkem armády. Takže 

komunikace s Ministerstvem obrany je, budeme řešit např. údržbu komunikací, protože 

nám přes obec jezdí nespočet vojenských tater, nákladních vozů apod., takže bychom se 

měli domluvit na finanční pomoci s údržbou komunikací. Ale co se týče odborné 

pomoci nebo podpory, tak to není žádná, ani ze strany vojenského újezdu.  

 

2. Pokračuje komunikace a spolupráce s vojenským újezdem? Zajímá se VÚ 

o dění v obci? 



K 30. 9. 2016 ukončili veškerý zájem o dění v obci. Je to hodně o lidech, pokud 

se osobně vydám na velitelství posádky, co máme tady naproti, a zeptám se konkrétního 

člověka, tak mi poradí, ale jinak nic. My jsme teď samospráva, máme své kompetence a 

je to nezajímá. Nějaká pomoc z jejich strany se neprojevuje, možná v maličkostech, ale 

jednalo se vyloženě o lidskou pomoc, ale jako celek ne. V podstatě řídili i ostatní obce, 

jako Kozlov a Slavkov, a tam s nimi již nepřijdou do kontaktu vůbec. Já se tady alespoň 

na základě přátelských vazeb snažím sehnat alespoň malou výpomoc, ale aby nám nějak 

mentorovali, tak to vůbec. Asi mají příkaz nezasahovat. 

 

3. Využíváte rady okolních obcí? Jsou sousední obce s vámi spolupracovat? 

Např. zítra mám schůzku se starostkou z Domašova nad Bystřicí ohledně školky, ale 

spíše spolupráci využívá naše účetní s jejich, ty jsou hodně v kontaktu. V mikroregionu 

zatím zapojení nejsme, už jsem byla na jednání, ale to má ještě čas.  

 

 

V. Občanská společnost (spokojenost, nespokojenost obyvatel, zapojení 

obyvatel do chodu obce, kulturní akce) 

 

1. Cítíte spokojenost, či nespokojenost obyvatel? 

To nedokážu říct. Mám pocit, že u lidí je teď spíše deziluze. Nevědí, co mají teď 

dělat, jsou spíše znechucení, neví, co bude, mají strach, jestli se obci dobře povede. Jsou 

spíše rozčarovaní. Někdo je spokojený, někdo ne.  

 

2. Zapojují se obyvatelé do chodu obce? Navštěvují zasedání zastupitelstva 

apod. 

Zasedání zastupitelstva navštěvují, do chodu obce se zapojují zřídkakdy. Máme 

tři spolky. Fotbalový klub, rybářský spolek a okrašlovací spolek. Myslím si, že jejich 

zapojenost by mohla být větší, lidé by mohli být akčnější, mohli by se více sdružovat, 

ale je to náročné.  Armáda je stmelovala, armáda je sdružovala a ta teď není.  

 

3. Zvýšil se kulturní život v obci, turistika apod.? 

Snažíme se, aby kulturní vyžití vzrostlo. Máme kulturní výbor, uspořádali jsme 

maškarní ples, budeme mít stavění máje, pálení čarodějnic, dětský den, ten se minulý 

rok velmi povedl, budeme mít vítání občánků, v létě jsme měli dvě zábavy, obecní ples. 



Snažíme se lidem nabídnout kulturní vyžití a rozvíjet ho. Kdo chce, tak vždycky přijde 

a zapojí se, je to jen o lidech.  Co se týče turistiky a návštěvnosti cizích lidí, tak přes 

víkendy, když je hezky, k nám zavítají cyklisti, ale tím, že tady ještě extra nic moc není, 

tak to není zatím příliš atraktivní místo. Nejvíce lidí přitáhne akce Bílý kámen.  

 

 

Příloha č. 4: Rozhovor s Vladimírem Kazatelem, autentický přepis 

 

1. Lhůta 9 měsíců na provoz 

Když vzniká obec podle zákona o obcích, podle zákona 128, tak se rozdělí, do tří 

měsíců si vyrovnají majetek a dokončí. My jsme to původně také tak měli v úmyslu, ty 

tři měsíce, ale pak jsme zjistili, že těch problémů je tam celá řada, tak se navrhlo nejdřív 

do 31. 8. 2016 a důvod byl jediný, a to škola na Libavé, to jistě víte, že tam je základní 

škola a mateřská škola a MO na to poskytuje dotaci. Zakladatelem a provozovatelem je 

Olomoucký kraj, my tam posíláme zhruba 3 miliony korun. Ukončit školní rok v 

polovině nebo v březnu, v dubnu je hloupost. Školní rok končí 31. 8., takže jsme to tak 

navrhovali. Pak někdo říkal, že může být problém se školou, když se to bude převádět a 

podobně, tak to byl ten termín 30. 9., který je v zákoně. Proto je to 9 měsíců, a proto je 

to nadstandardní oproti vzniku jiných obcí, které se oddělují od jiné obce.  

 

2. Jaké problémy se objevily? 

Víte, jak se škrtaly rozpočty v minulých letech? To se škrtalo za každé vlády, to není o 

politice, ale pořád byl našponovaný rozpočet. A armáda určitě neměla na to, když se 

škrtalo ve výzbroji a ve výstroji vojáků a podobně, aby dělala drahé projekty, které 

zkrátka byly v těch újezdech pro potřebu obyvatel. Takže se dělalo pouze to základní a 

oddalovaly se velké investice. Příklad - vodovod na Libavé, odhad před deseti roky asi 

na 60 milionů, potom odhad 160, konečná cena zhruba kolem 120 milionů. Na to 

zkrátka armáda neměla a muselo tedy politické vedení, tehdy pan ministr Vondra, říct 

ano, je logické, když budeme něco předávat jako stát obci, že jim to musíme předat v 

provozuschopném stavu. To samé tam byly komunikace, stav budov a podobně. Na těch 

újezdech se dlouhodobě šetřilo. To byly ty problémy, které jsme věděli, že musíme 

vyřešit ve velmi krátké době. Samozřejmě, hlavní problém bylo zpracování toho zákona 

a vyřešení všech problémů, které s tím souvisí. 



3. Zavádění do praxe? 

 

Problémů tam byla celá řada. Když se podíváte do zákona o obcích na povinnosti, 

působnost přípravného výboru, tak on projednává věci spojené se vznikem nových obcí 

a všechno potom schvaluje zastupitelstvo. Jenže co teď, my jsme neměli komu předat 

majetek. V zákoně je logicky napsáno, obec může vzniknout, když splňuje tři základní 

atributy. Obyvatelstvo, katastrální území a majetek. K 1. 1. 2016 měla katastrální 

území, obyvatelstvo a majetek jaký? Žádný, což je hloupost, že jo. Takže, ty přípravné 

výbory měly navíc mandát ten, že mohly posuzovat seznamy majetku. Ty seznamy 

schvalovala vláda, které byly navržené. Jednání byla náročná. My jsme řekli, že 

majetek, který armáda nepotřebuje, nebo stát, tak že to těm obcím dáme. Podle mého 

názoru dostaly obce dostatek majetku, aby mohly fungovat. Fungovat mohou určitě, o 

tom jsem přesvědčený. Potom když to bylo ve Sněmovně, ten zákon, tak ještě dostaly 

dvojnásobek rozpočtového určení daní na první dva roky.  

 

Jan Pejšek: Což byl návrh, to byla poslanecká iniciativa, tuším, a my jsme s tím 

souhlasili. 

 

My jsme původně chtěli, aby obce dostaly nějaký startovací balíček, ale tam jsme 

narazili, že prý máme majetku dost a že dostaly dostatek majetku. Ale když to pak 

přišlo do Sněmovny, tak sami poslanci - a jak začnou? Čím? No a tam byl pozměňovací 

návrh, se kterým jsme souhlasili, protože ty obce mají alespoň něco do začátku. Obce 

od nás dostaly infrastrukturu, bytový fond, všechno, co chtěly, místní komunikace, de 

facto všechno, co armáda nepotřebuje. Příklad - na Libavé máme středisko obsluhující 

řízení, újezdní úřad, nechali jsme si to základní, co jsme potřebovali, máme tam kuchyň, 

máme tam dům armády, ale zbytek jsme převedli na obec, protože když to 

nepotřebujeme, tak proč té obci nevyjít vstříc. Teď  je otázka, jak s tím budou nakládat, 

ale do toho my už nemáme absolutně co mluvit.   

 

4. I když dostali dvojnásobek RUD, tak jako problém viděli, že peníze nejsou 

investiční, že nemohou nakupovat. 

 

Je to logické. Oni v tuto chvíli dostali nějaký majetek v provozuschopném stavu, a 

pokud chtějí investovat, tak ať zažádají o dotace, ať si vezmou půjčku, ale tohle bylo 



čistě na rozjezd obce, to znamená provozní výdaje. V tomto se jim snažím pomoct, jak 

to dopadne, nevím, ale 19. dubna tady bude zástupce ministerstva financí, ten to s nimi 

řešil, protože oni rozpočtové určení daní můžou dát jenom jednou, nebo dvojnásobek, 

tak teď hledali formu finance, jak to udělat. Takže pravda je, že s tím problémy mají, ale 

zase když jim to vysvětlím já nebo zástupce z financí, tak je to úplně jednoduchý. Přece 

na provoz můžu používat platy, tak lidi neplatím z té položky rozpočtového určení daní, 

zaměstnance a tak dále, ale platím to z té dotace. Já už jsem to vysvětloval, ono je to 

jednoduchý. Tak používám tedy tu dotaci - obec koupí tiskárnu z dotace, všechno 

dotace. Ale to jsou ty porodní bolesti obecních úřadů.          

               

5. Kdo všechno se podílel na přípravě plánu optimalizace? Nespolupracovalo se s 

akademickými pracovníky? 

 

Podílela se na tom zainteresovaná ministerstva. My jsme neměli čas na to, řešit 

akademické diskuse. Akademických názorů na Ústavu, na porušování Ústavy v 

újezdech a podobně jsme měli vyjádření X. Ona to pravda nebyla, protože lidé s tím 

podepisovali vždycky u trvalého pobytu, že si jsou vědomi toho, že nemůže volit 

zastupitelstvo, takže oni si to zvolili, ono to protiústavní nebylo. Každopádně, je to 

rarita na světě, že voják se stará. Někteří kritikové nám psali, že máme gubernie jak v 

18. století v Rusku, tam to tak bývalo. Takže ty problémy tady byly. V mé komisi bylo 

Ministerstvo vnitra, zejména šlo o vznik nových obcí, Ministerstvo financí, zemědělství, 

životního prostředí a místního rozvoje. Takže pět ministerstev, byli tam zástupci 

dotčených krajů a potom podle potřeby i další. Policie ČR, HZS. Jednalo se i s lidmi z 

přípravného výboru. 

 

6. Světový unikát, nedalo se vycházet ze zahraničních zkušeností?    

 

To na tom bylo složité. To nebylo, že oni to udělali takhle, uděláme to podle nich, to 

bohužel. To se dělalo opravdu na zelené louce a naštěstí bylo na ministerstvu dost 

schopných právníků, kteří tu byli dlouho, třeba doktor Kostka, to je člověk, který 

dlouhodobě psal zákon. Ale ono je to všechno o znalostech problematiky. Ono bavit se 

s nějakým profesorem, který začne studovat to, co je vojenský újezd, to přeháním, to 

není legrace, protože my jsme na tom dělali dlouhodobě. První analýza, jak to udělat, 

byla skutečně napsaná v roce 2002 a od toho, co jsme udělali, se lišila velmi málo. 



Každé dva roky nový ministr a vždy se to něčím zabrzdilo, takže to zkrátka mělo 

vývoj.       

 

7. Varianty řešení vojenských újezdů? 

 

My jsme navrhovali zrušit Brdy. To byl úkol, že zrušíme jeden až dva újezdy. Pokud 

byl úkol, proč máme pětinásobek rizikové plochy oproti jiným státům v Evropě, jeden 

až dva újezdy zrušit, tak jsme to udělali, jak jsme to udělali. Armádu nejméně bolí Brdy, 

zcela jednoznačně. Ty další varianty, jak to udělat, abychom vyřešili problém, tam to 

nemělo varianty. Buď zrušit, nebo vyčlenit. Ano, byla tady naprosto nesmyslná varianta 

- vystěhovat  lidi z újezdů. No tuhle variantu jsme vůbec neřešili. Nebo v úvodu se 

neřekla, protože důvody jsou jednoduché - starý zákon, tam se jasně píše, že pokud 

bude občan vystěhován, musí mu být poskytnuté náhradní ubytování a musí mu armáda 

nebo Ministerstvo obrany platit veškeré náklady spojené s vystěhováním. Dva tisíce 

obyvatel. Zaprvé, kam je vystěhovat? Ty náklady jsou obrovské, to je jedna věc, ale 

druhá věc, co s tím majetkem? Kdybychom to nechali jako újezd, to bylo to podstatný, 

vystěhujeme Město Libavá, zůstane to jako obec a co s tím budeme dělat? S těmi domy, 

bytovkami, armáda to k ničemu nepotřebuje. Naopak jsme tam měli i majetek, který 

jsme nevyužívali, třeba areál Kozlov. Pokud byly varianty, tak naprosto nesmyslné. 

Jediná smysluplná buď zrušit a vynést, nebo ho zmenšit.                   

 

8. Libavá - kolik optimalizace stála? 

 

Někde kolem 200 milionů korun. 

 

9. Co armáda ušetří? 

 

Na Libavé armáda ušetří cca 20 milionů ročně, protože příspěvek na školu, dopravní 

obslužnost cca 4 miliony, co jsme platili autobusy, sekání prostranství ve městě, údržba 

komunikací, s tím souvisí opravy, osvětlení, všechno, co s tím souvisí, tak ta Libavá tak 

vychází. Úplně přesné číslo ale nelze stanovit, protože jestliže jsme jeden rok 

opravovali komunikaci nebo most, tak ty náklady byly třicet milionů, pak když se tam 

opravy nedělaly, tak to bylo 15. Ale to všechno s tím souvisí, je třeba opravovat, takže 

já říkám, že úspory na Libavé budou pro MO příští rok, protože teď tam žádné úspory 



nemáme, my ty činnosti pro ty obce děláme, například tu školu. Ale potom budou 

zhruba kolem těch 20 milionů korun ročně. Je mi jasný váš dotaz, a copak ta obec to 

utáhne? Za prvé jsou ty obce tři a za druhé ty obce dokáží hospodařit daleko lépe než 

Ministerstvo obrany. Příklad - údržba veřejných prostranství. My to musíme brát jako 

smlouvu od firmy, jako státní organizace. Ty obce, dělali jsme porovnání s Jílovou, a 

Jílová má náklady, my jsme na to měli asi 2,5 milionu, protože je to firma, samozřejmě. 

A Jílová to dělala za nějakých 150 tisíc, protože tam koupila traktůrek a dělají to tam 

nezaměstnaní. A funguje to a jsou spokojeni a je to úplně za jiné peníze, než když to 

dělá stát. A to je víc takových příkladů. 

 

10. Spolupráce s dalšími obcemi, jak to vypadá s Libavou? 

 

Ta spolupráce musí být pořád, protože budeme pořád sousedi. Budeme sousedi a 

sousedi musí normálně vycházet. Musíme vycházet lidem vstříc a těm obcím a oni 

naopak zase musí strpět, že občas budou noční střelby a budou tam lítat letadla. To musí 

být vzájemná koexistence. V roce 2002 měly okolní obce obrovské problémy, Libavá, 

pořád přelety, hluk, nechtěly tam vojáky a tehdy byl ministrem Tvrdík, přijeli jsme tam 

a říkali jsme: Vy tady nechcete Libavou? Dobře, my ji zrušíme. My zrušíme velení 

pozemních sil v Olomouci, my to dáme jinam. A najednou bylo pozdvižení na vsi, 

najednou to pochopily okolní obce a zejména i Olomoucký kraj. Pak jsme tam dělali 

takzvané referendum nebo anketu a ptali jsme se lidí, zda souhlasí se zachováním 

vojenského újezdu Libavá. Účast byla 97 % a z toho asi 90 % bylo za zachování 

vojenského újezdu Libavá. 

 

Lidé jsou z toho nešťastní, chtěli zůstat.    

 

To je ten druhý pohled. Tvrdík, protože to bylo tenkrát, říkám, to je politika, bylo před 

volbami, takže Tvrdík nařídil - svoz odpadu děláme za ně, do té doby to platili, my jsme 

těm lidem vytvořili, abychom zachovali Libavou, protože on sice hrdě vystoupil, že to 

zrušíme, ale ona to taková švanda není, přizpůsobit vedení pozemních sil, máme tam 

útvary, máme tam sedmou mechanizovanou brigádu, to není žádná legrace, přestěhovat 

vojska jinam, to je jedna věc a druhá, že to bylo politickým způsobem, máme jednu 

brigádu v Čechách, jednu na Moravě, nemáme vojska na západní hranici jak kdysi, 

musí to být trošku vyvážené. Takže jsme tam udělali, respektive, Tvrdíkovo rozhodnutí, 



řadu ústupků. Nájmy se nezvyšovaly, byly minimální, voda, minimální, všechno 

dotovala armáda, respektive Ministerstvo obrany, odpady, autobusy nadstandardně, 

škola na Libavé, pokud zůstane, zřejmě tam zůstane, už tam jednají, pokud vím, s 

ostatními obcemi, zda ta škola tam bude nebo ne, protože když se to vezme podle 

pokynů ministerstva školství, tak ta škola je s žáky výrazně poddimenzovaná, tam jsou 

třídy s deseti žáky. A tak dále a těch problémů je tam celá řada, a protože jsme jim 

nastartovali a vytvořili v roce 2002 takzvaný komunismus, tam v některých oblastech - 

poplatky za psy - neplatíme, poplatky za odvoz - neplatíme, zahrádky si najmeme, ale 

za korunu, takže samozřejmě se to potom lidem nelíbilo.                

 

Jan Pejšek: Prostě měli nějaká práva omezená, ale zároveň, na druhou stranu, se o ně 

stát staral. 

 

Jakoby nadstandardně, to je pravda. A kdybychom tohle v té době brali jako názor, tak 

to nikdy neuděláme.  

 

11. Co se týče komunikace, byla anketa, bylo pak ještě něco obdobného?    

 

V roce 2002 byla anketa, dopadla, jak dopadla, ale tam byl položen dotaz: Chcete 

vojenský újezd? V únoru 2012 jsme dělali další anketu, tam nebylo na výběr, ať si 

vyberou - buď půjdou k jiné obci, budou pod civilní správou anebo vznikne samostatná 

obec. A některé sídelní útvary se přidružily - Boletice ke Kájovu, ale někteří lidé chtěli, 

aby vznikla obec. Anketa měla všude vcelku na dnešní dobu velkou účast, nějak 90 % v 

těch sídelních útvarech, a zvolili si to lidi, ale už jsme se jich neptali – Chcete, aby se o 

vás Ministerstvo obrany dál staralo?  Kdyby byl tento dotaz, asi bychom nic 

neudělali.      

 

 

12. Na Libavé převážila varianta vzniku nové obce? 

 

Jednoznačně. Nejmenší účast byla zrovna ve Městě Libavá, tam bylo přes 50 procent, 

tuším. A asi 70 % bylo pro vznik samostatné obce. Ale mezi námi, na Libavé nebyla 

jiná volba, protože podstatou toho, aby se šlo k jiný obci, je, aby ta obec s tím 

souhlasila. A Norberčany zásadně nechtěly, aby obec, která má 250 obyvatel, si vzala 



pod sebe obec, která má 600, to není ono. A to samé Domašov, takže tam jsme za to 

byli rádi. A politici, to byla zase velká zkušenost pro mě, říkali: Proč se jich budete 

ptát? Zkrátka se to zavelí, že budou tam. A já říkám: dobře, zkuste se zeptat v 

Domašově, v Norberčanech, protože nemůžeme vytvořit obec Jílovou, když mezi tím 

jsou obce, ta obec musí mít jedno katastrální území spojený, takže těch problémů byla 

celá řada.                         

  

13. Pokud by to v anketě nedopadlo, ale chtěli by připojit k jiné obci, co s tím? 

 

Když se tohle připravovalo, tak kdyby nechtěli, tak se teď spojili s Domašovem, 

Domašov má 400 obyvatel. Ale zase, to jen proto, že tam byl starosta, a teď zabíhám do 

konkrétností, ale takhle to nese život. On když přebíral Domašov, tak to byla zadlužená 

obec, která musela prodat i budovu obecního úřadu, protože tam to minulé vedení 

špatně zainvestovalo a byli zadlužení. Tak starosta byl na základě toho schopen vzít 

Libavou, protože věděl, že by dostal tolik majetku, že by to nějak dal dohromady, tak 

nakonec byl pro. Takže kdyby lidi nechtěli, tak by spadli pod Domašov, ale samozřejmě 

i tohle si oni řekli: No jo, Domašov je zadlužený.  

 

14. Hodnocení? 

 

Já to hodnotím dobře, protože problémy řešíme, ale celý proces, který skončil přijetím 

zákona,  tak byl opravdu složitý, náročný, nebylo kde se učit, dělalo to se mnou pár lidí 

na plný úvazek, včetně majetkářů a problémy řešíme neustále. Ale já bych řekl, že díky 

tomu, že tyhle detaily se vychytají, tak že to bude fungovat. Já jsem přesvědčený o tom, 

že pět obcí bude fungovat úplně bez problémů. Ale kde můžou být problémy, tak je to 

zejména Město Libavá. Zejména proto, že tam mají školu. Zejména proto, že má 

obrovský intravilán, to znamená zastavěné území. Libavá předválečná, tam žilo tři tisíce 

obyvatel, bylo to město. Dneska je to město pouze navenek, je to vesnice, ale na 

obrovské ploše, takže jen údržba těch ploch a tak dále. 

 

15. V této fázi tedy už záleží na tom, jak si poradí Město Libavá.    

 

Ano.  



Jan Pejšek: Z našeho pohledu asi ano, my jsme vyřešili dlouhodobý, neřešený problém 

a nějakou společenskou zakázku v tom smyslu, že ty újezdy u nás byly za A velké a za 

B tam bydleli lidi. Jinde lidé v újezdech asi nebydlí? 

Ne, nebydlí, nesmí tam bydlet, to je protizákonné. V zákonu o evidenci obyvatel, tam 

byla normálně, jak je obecní úřad, ohlašovna. To se všechno z těch zákonů vyházelo, 

tam se nelze přihlásit k trvalému pobytu na území vojenského újezdu. Újezdní úřad je 

správním orgánem, který plní působnosti X zákonů, ať toho našeho zajišťování obrany, 

nebo o ochraně přírody, 

 o ochraně zemědělského půdního fondu, dělá tam funkci stavebního úřadu, územního 

plánování, vodovody, kanalizace. Asi 12 zákonů, kde je jmenovaný, je to správní orgán 

toho území, ale už nemá v péči obyvatele.  

 

 

16. Vy jste říkal, že teď už je to na těch obcích, ale přesto je tam z vaší strany nějaká 

vůle tomu pomoci? Zmiňoval jste to setkání, které bude v dubnu, plánuje se ještě 

něco podobného v rámci spolupráce?   

 

Uvidíme, jak to vyjde, jaký budou mít zájem  obce, protože aby to nevypadalo, že 

přijeďte do Prahy a my to vyřešíme, to vůbec ne. Když mají jakýkoliv problém, tak 

všechno řešíme. 

 

17. Když se Vám starostové takto ozvali, za dobu, co už obce fungují, byly tam třeba 

nějaké problémy, co se týče průjezdů?  

 

Ano, my jsme je jednoznačně omezili, vydali jsme pokyn k omezení vstupu civilních 

osob na území újezdu. Všech, včetně Libavé.  

 

Jan Pejšek: Ten újezd se zmenšil, armáda si nechala jen to, co potřebuje, ale o to víc se 

tady střílí, o to víc je tady teoreticky nebezpečno.  

 

Tam chodit nebudou, tam nemůžou, protože podstatou je to, že ti lidé dostali vstupenky 

jen do některých částí, zhruba tak to fungovalo. Ale stejně lezli dál a dál. A když se 

potom střílí a  



v cílové ploše uvidí, u každých střeleb jsou pozorovatelé, kteří pozorují dalekohledem, a 

když tam potom zjistíte civilní osoby v ploše, za terči, tak se okamžitě přeruší palba, lidi 

se jdou vyhánět, ten výcvik, když je to z ručních zbraní, tak je to švanda, tak se to 

přeruší a oni za hodinu je tam někde najdou a vyženou a pokračuje se, ale když je velké 

cvičení, kde střílí letectvo, dělostřelectvo a všechno na sebe navazuje a teď se má 

zkoušet ta součinnost, po minutách a teď se to přeruší, tak si vezměte, kolik stojí vzlet 

letectva - to jsou milionové škody. Takže nám jde za prvé o bezproblémový výcvik 

armády a také bezpečnost a zdraví osob, jednoznačně. Takže tam lidi nepouštíme. A 

pokud ti starostové, třeba Vyškov se změnil minimálně, chtějí, že mají tam za barákem 

újezd a je to nespravedlivý, pak ano, v tom případě přednosta posoudí, zda tam probíhá 

vojenská činnost, a když tak jim vyčlení 500m, kilometr podle toho, kde vede nějaká 

komunikace.  

 

Oni právě říkali, že tou cestou skrze vojenský újezd se lépe dostávali do Olomouce, 

že to nemuseli objíždět. 

 

Tak pozor. Tam jsme nezměnili vůbec nic, protože jsme normální lidi. Když se tam 

nestřílí a jsou závory otevřeny, tak ty lidi průkazku mají a můžou tam projet. Ale platí 

na průjezd. V době, kdy tam není cvičení, protože na komunikaci se nic nenachází, ale 

do těch cílových ploch a podobně nebudeme lidi pouštět ani, když se tam necvičí. Tam 

je plno munice.  

 

18. Měly ještě ty obce nějaké požadavky, které se třeba nedaly uskutečnit? 

 

My jsme obcím daly opravdu dostatek majetku, opraveného a tak dále. No a 

samozřejmě, takové ty nápady, že nechtějí 2 hektary na osobu ale 10. Tak říkám: 

Vážení přátelé, ani náhodou. S tím já za ministrem v žádném případě nepůjdu. Ty dva 

hektary byly odvislé od toho, že jsme zjišťovali, někde se to dalo, někde ne, jaký 

majetek ty obce v době vzniku měly. A vytipovali jsme několik obcí v okolí újezdu, 

třeba Kájov, Jílová, kolik toho měly, když vznikaly, a kolik by měly mít ty naše. 

Příklad: nad Libavou je málo lesů, je tam zemědělská půda a ostatní plocha. U 

Luboměře jsou téměř výhradně lesy a zemědělská půda. Takže jsme dali dva hektary na 

obyvatele, ale bonita půdy je v nepoměru. Daleko lepší jak ve Městě Libavá. Protože se 



musela udělat nějaká šablona, ale úplně přesně to nikdo neudělá. Takže ty zkoušky byly 

různé, jako postavte nám kulturák apod.  

 

Příloha č. 5: Anketa ve Městě Libavá  

Dobrý den, 

mohla bych Vás požádat o Vašich 5 minut? Jsme studentkou Univerzity Karlovy, která 

provádí průzkum veřejného mínění zaměřený na vznik nového města Libavá a jeho 

problémy. Mohla bych Vás tímto požádat o zodpovězení krátkých otázek, které se 

týkají dané problematiky? Výsledky průzkumu použiji ve své diplomové práci. 

 

I. Zánik vojenského újezdu a vznik nové obce 

1. Vítáte zánik vojenského újezdu a vznik nové obce? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Ne 

d) Spíše ne 

Pozn. 

 

2. Považujete přechod od správy vojenského újezdu ke vzniku nové obce za 

dostatečně připravený? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Ne 

d) Spíše ne 

e) Nevím 

V čem konkrétně: 

 

3. Převažují dle vašeho názoru v souvislosti se vznikem samostatné obce 

výhody a přínosy, nebo naopak rizika? 

a) Výhody 

b) Rizika 

c) Nevím 

Pozn. 



4. Můžete uvést konkrétní přínosy a rizika? 

Přínosy        Rizika 

Rozvoj obce      Nedostatek Financí 

Životní prostředí     Zadluženost obce 

Meziobecní spolupráce    Neschopnost spravovat obec 

Dotace       Špatné služby pro občany 

Soukromé vlastnictví     Omezený pohyb 

Rozvoj turistiky 

Jiné: 

 

II. Volby 

 

1. Ceníte si možnosti, že si můžete vedení obce zvolit? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Ne 

d) Spíše ne 

e) Je mi to jedno 

Pozn. 

 

2. Bude podle Vás obec fungovat lépe pod vedením samosprávy než 

pod vedením přednostou? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Ne 

d) Spíše ne 

e) Nedokážu posoudit 

 

3. Jaká je Vaše motivace jít k volbám? 

Pozn. 

 

4. Znáte kandidáty ve volbách? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Ne 

d) Spíše ne 

 

5. Vnímáte, že kandidáti mají stejné programové priority nebo se spíše 

rozcházejí? 

a) Jsou téměř shodné 

b) Rozcházejí se v některých bodech 

c) Zcela se rozcházejí 

d) Nemohu posoudit 

 


