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MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ


Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988,
vydáno dne 5. 9. 2007 ev. číslo MK ČR: E 10391

Číslo 7, ročník 13, srpen 2007
Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 30. srpna 2007

Zastupitelstvo schválilo:
rozpočtové opatření č. 6/2007
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
s účinností od 1. ledna 2008 (OZV č. 1/2007 a ceník služeb č. 1/2007 v plném znění jsou součástí tohoto zpravodaje)
3. ceník služeb č. 1/2007 s platností od 1. září 2007
4. výjimku v počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem v mateřské škole Maletín ve školním roce 2007/2008 a úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací činnost
školy
5. dohodu o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce Maletín TJ Maletín a příspěvek ve výši 1.000,- Kč na pořádání memoriálu J. Klemše
6. rozdělení částky Kč 5.000,- na charitativní účely a to: 3.000,- pro Charitu Zábřeh a 2.000,- pro Sdružení Neratov
7. dodatečnou platbu ing. Goláňovi ve výši Kč 3762,-, která souvisela s nákupem pozemků v Novém Maletíně na výstavbu rekreačních objektů
8. jednostranné zvýšení nájemného v bytě I. kategorie, který je ve vlastnictví obce od 1. ledna 2008. Po zvýšení činí nájemné 14,80 Kč za 1 m2.
9. úplatný převod pozemků z kupní smlouvy č. 1004940763 a 1003940763 a to:
parcela č. 789 v k. ú. Javoří u Maletína za cenu Kč 1910,parcela č. 318/2 k. ú. Starý Maletín za cenu 40210,- Kč
parcela č. 1420/4 k. ú. Starý Maletín za cenu 1800,- Kč
parcela č. 1420/1 k. ú. Starý Maletín za cenu 19520,parcela č. 375 k. ú. Starý Maletín za cenu 36380,- Kč
parcela č. 347/2 k. ú. Starý Maletín za cenu 5680,- Kč
par cela č. 393/1 k. ú. Starý Maletín za cenu 8870,- Kč
parcela č. 393/2 k. ú. Starý Maletín za cenu 30850,- Kč
parcela č. 395/3 k. ú. Starý Maletín za cenu 13170,- Kč
parcela č. 400/4 k. ú. Starý Maletín za cenu 35690,- Kč
parcela č. 433/4 k. ú. Starý Maletín za cenu 22450,- Kč
s tím, že úhrada proběhne částečně z provozních prostředků obce (nevyčerpaná částka na úhradu bezdrátového rozhlasu) a částečně za platbu ze smlouvy o spolupráci s firmou
ELDACO za větrnou elektrárnu
projektovou dokumentaci pro účely stavebního povolení víceúčelového areálu Maletín
podmínky, za kterých jednotlivé firmy předloží svou nabídku na postavení větrného parku v katastru obce Maletín
pronájem části parcely č. 1987 v k. ú. Starý Maletín pro p. Kašparovou, Mohelnice, Stanislavova 7 a manželé Mrázkovi, Brněnská 58, Olomouc. Uvedení zájemci jsou vlastníky parcel
č. 1984/2 a 1984/3. Přesná výměra pronajaté části bude zjištěna měřením přímo na místě. Pronájem byl schválen za cenu 10,- Kč za 1 m2 na dobu 20-ti let
1.
2.

prodej parcely č. 4/9 a 4/1 v k. ú. Javoří u Maletína pro pana Hanika Jana, Javoří 13 za cenu 5,. Kč za 1 m2
prodej parcely č. 777 k. ú. Javoří u Maletína pro manžele Šindelářovi, Olomoucká 27, 789 01 Zábřeh za cenu 35,- Kč za 1 m2
prodej parcely č. 2327/7 a parcely č. 1093/5 pro p. Vrbkovou Evu, Kosmonautů 302/1, Zábřeh za cenu 35,- Kč za 1 m2
prodej části pozemku p. č. 2095/1 v k. ú. Starý Maletín zájemcům: Ing. Vít Urbánek, Hradec nad Svitavou 396, Jaroslav Petřík, Na Zámečku 11, Mohelnice, manželé Švecovi, náměstí
Svobody 987/2, Mohelnice, Miroslav Hirt, Nové Zámky č. 4, Litovel, Libor Miller, Foerstrova 58/6, Olomouc. Pozemek je nutno geometricky oddělit z parcely 2095/1 a jednotliví
zájemci si odkoupí tu část pozemku, která se nachází za jejich parcelami /p. č. 2095/29, 2095/28, 2095/27, 2095/26 a 2095/25. Obec Maletín zajistí na MěÚ Mohelnice odbor výstavby
souhlas s dělením pozemku. Prodejní cena za 1 m2 byla stanovena částkou 35,- Kč
pronájem pozemku p. č. 484/6 k. ú. Starý Maletín pro žadatelku Cejpovou Hanu, Maletín 212 na dobu 5-ti let a za cenu 1000,- za celou dobu nájmu s výpovědní dobou 2 měsíce
zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1.
2.
3.
4.

nabídky na spolupráci pro obec s investory na postavení větrného parku v katastru obce Maletín a to firmy ing. Kotrle, ing. Šandera a Petr Janů, firmy ELDACO Rousínov
nabídku firmy STRABAG na opravu místní komunikace k přidružené výrobě Javoří
stížnost vlastníka pozemku p. č. 2179/2 p. Františka Frieba
nabídku firmy AVP pohledávky spol. s r. o. Liberec na vymáhání pohledávek od výše 10.000,- Kč v případě jednotlivých pohledávek, pokud je pohledávek více tak od částky
5.000,- Kč

zastupitelstvo uložilo:
1.
2.
3.

starostovi oslovit firmy používající komunikaci k přidružené výrobě Javoří na spolufinancování opravy této komunikace
starostovi jednání s LD Háj Maletín ohledně snížení nájmu na pronajaté prostory v seníku a zároveň jednání o využití jiného vhodného prostoru k uložení věcí
starostovi svolání mimořádného zasedání na 10. září 2006 v 18,00 hodin v zasedání místnosti – bod programu výběr vhodného investora na větrný park v katastru obce
Maletín
4. starostovi a místostarostovi zajistit opravu sjezdu na komunikaci p. č. 2179/2
k. ú. Starý Maletín a přestěhování budky na plast blíže k silnici III.
5. starostovi oslovit firmu AVP pohledávky spol. s r. o. Liberec a seznámit ji s pohledávkami obce, zda je reálné vymožení těchto pohledávek
6. redakční radě napsat článek do zpravodaje o záměru obce oprav místních komunikací
zastupitelstvo neschválilo:
1.
2.

předloženou nájemní smlouvu od LD Háj Maletín na pronájem prostor v seníku – částku za pronájem a zpětnou účinnost od 1. ledna 2007
žádost osadního výboru zastoupeného ing. Mankem, Mohelnice o finanční účast a souhlas s nezbytnou opravou havarijní části příjezdové komunikace v chatové oblasti
Svojanov ve výši Kč cca 25.000,-.

-2-

Pozvánka na příští zasedání zastupitelstva obce,
které se bude konat
27. září v 18°°hod. v zasedací místnosti OÚ.
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Provoz knihovny a internetu opět zahájen
Pondělí a středa:

16.00 – 18.00 hodin

Termín pedikúry a masáží
Upozorňujeme zájemce o služby p. Hamplové v oblasti pedikúry a masáží, že
termín těchto služeb pro měsíc říjen je 4. říjen 2007 – čtvrtek.

Pozvánka pro důchodce
Senioři obce Maletín se sejdou k popovídání o životě současném i minulém v úterý, 11. září 2007 ve 13,30 hod. v prostorách OÚ Maletín.
Přijďte na kus řeči! Jste všichni senioři srdečně zváni!

Termíny svozu komunálního odpadu
17. 9. 2007, 3. 10. 2007 (každé sudé pondělí)
-3-

PROBLEMATIKA OPRAVY OBECNÍCH CEST
Úvod
Proto, aby byla opravena některá z našich cest potřebujete 3 věci :
 dobrou vůli – tu obec uplatňuje v maximální míře – viz. dále, problém tedy není
 finanční prostředky – obec má vytvořený rezervní fond na opravy ve výši cca 2,5 mil KČ, problém tedy není
 proveditelnost záměru v souladu s platnými zákony – no a tady máme našeho zakopaného obecního psa
Základní princip nakládání s prostředky z veřejných financí
Pokud použijete peníze z veřejných zdrojů musí jít pouze o řádně schválené investice zastupitelstvem na prokazatelný a legálně podložený záměr. Jinak kontrola z kraje vyvolá
proces o překročení pravomocí veřejného činitele – a vysvětlovat u soudu, jak moc jsme chtěli opravit cestu za každou cenu , by nám nebylo nic platné.
problém č.1
V současné stavu nemůžeme prokázat ¨daný záměr. Cesty nikdy nebyly povoleny stavebním úřadem, neexistuje tedy žádné kolaudační rozhodnutí, proto nejsou vedeny jako stavby u
katastrálního úřadu a nejsou zakresleny v katastrální mapě. Není tedy způsob jak prokázat, že jsme peníze dali do oprav cesty, která legálně neexistuje.
Řešení – cesty oddělit geometrickým plánem, zahájit územní řízení o oddělení těchto pozemků, získat stanovisko o existenci stavby cesty dle občanského zákoníku od stavebního úřadu
a nakonec tyto dokumenty použít pro zápis na katastrální úřad.
Součastný postup obce – jistě jste v naší obci potkali geodety vyměřující cesty, kteří natloukají kolíky a zakreslují cesty do geometrických plánů pro katastrální úřad. Obec získala
stanovisko od stavebního úřadu o existenci cesty ve všech možných případech , kdy cesta má opravdu svojí vlastní parcelu – to se týká asi ½ našich cest. Obec je asi v 1/3 procesu
legalizace našich cest,celkově lze ještě odhadnou trvání procesu na 1- 1,5 roku ( ta délka je dána délkou jednotlivých správních řízení,které musí navazovat postupně za sebou – obec
nemůže ovlivnit délku tohoto procesu).Vše je jen otázkou času a pokud by to bylo vše, co se musí udělat ,byla by to sranda , ale máme tady další háček.
problém č.2
Legálně podložený záměr znamená v souladu především se zákonem 183/2006 Sb – stavební zákon. Dle tohoto zákona obec musí získat územní souhlas s udržovacími pracemi na
těchto cestách. Základní předpoklad je, že buď vlastníte pozemky pod stavbou a nebo máte souhlas majitele tohoto pozemku , že můžete vstoupit na jeho pozemek za účelem provedení
oprav vaší cesty. No a tady je problém , všechny cesty kolem bytovek (u rybníka, žluté i nad školkou) mají právní vady – jejich části vlastní někdo jiný než obec. Jsou to Pozemkový
fond, Úřad pro zastupování ČR a soukromý majitelé. Viz mapka č.1 .
řešení – pozemky vykoupit nebo získat souhlas s opravou cesty,která je na jejich pozemku.To obec samozřejmě udělala , o všechny potřebné pozemky pod cestami obec požádala
jejich majitele k vykoupení. Všichni nám vyšli vstříc a souhlasí s výkupem,kromě jednoho – Pozemkový fond ( PF) . PF se řídí zvláštním zákonem a proto obci nemůže pozemky jen
tak prodat nebo vydat. PF vydá pouze pozemky ,které jsou určeny k zastavění stavbou k bydlení, pro výsadbu veřejné zeleně a nebo pokud se nachází pod stavbou – a jsme na začátku pozemky jsou sice pod stavbou cesty ,ale stavba oficiálně neexistuje. Získali jsme však potvrzení stavebního úřadu ,že se tam stavba skutečně nachází a obec čestně prohlásila , že
stavba cesty je v jejím majetku – tyto skutečnosti PF zváží a rozhodne jestli nám tyto pozemky vydá – to trvá až 2 roky-žádost jsme podali na jaře 2007.
-4Byla tu poslední možnost – požádat PF a Úřad pro zastupování ČR ať souhlasí s opravou cesty i když zatím není dořešen převod pozemku na obec – toto by nám stačilo abychom
mohli legálně cestu opravit . Úřad pro zastupování ČR - souhlasil , PF – nesouhlasil. To znamená , že nás orgány statní správy zablokovaly . Není tedy vinou obce ,že se celá
záležitost tak protahuje, přes osobní intervence ,zaslání fotografií poničených cest je PF neoblomný a odmítá připustit opravu do vyřešení majetkových vztahů (naše tvrzení můžeme
doložit rozsáhlou korespondencí s PF za téměř již roční boj o pozemky).
Předkládám výpis ze zákona ať sami vidíte že není jiný způsob než postupovat dle tohoto byrokratického kolotoče. Protože pojem ”územní souhlas“ je náhradou za starý pojem
‘ohlášení drobné stavby‘ podle starého stavebního zákona, předkládám výtah ze zákona v širším znění. Tento výtah vám dá mimo jiné přehled, v kterých dalších případech můžete
legalizovat vaše ploty ,přístřešky,kozí chlívky a další. Pokud váš záměr najdete v níže uvedeném seznamu , další postup je takový: zajistite si na katastru mapku vašeho pozemku ,
kde má záměr stát + výpis z listu vlastnictví /LV/ ,že opravdu pozemek vlastníte a dále výpis všech okolních vlastníků sousedních parcel. Tito sousední vlastníci a obec se musí
písemně vyjádřit , že s vaším záměrem souhlasí. Do kopie katastralní mapy zakreslíte ,kde bude záměr situován + označíte jeho rozměry a vzdálenosti od hranic pozemku. Nakreslíte
jednoduchý náčrt = půdorys,pohled,řez + základní popis ( materiály , účel a jiné). To vše zanesete na stavební úřad , kde vyplníte speciální žádost a je to. Žádosti vám také poskytneme
na našem úřadě a pomůžeme vyplnit a překontrolovat jestli máte vše v pořádku .
začátek výpisu
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 183/2006 Sb.
§96 Územní souhlas
(1) Místo územního rozhodnutí může stavební úřad vydat územní souhlas, a to na základě oznámení o záměru, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše,
poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat, obsahuje-li závazné
stanovisko dotčeného orgánu podmínky, nebo je-li takovým závazným stanoviskem vyjádřen nesouhlas (POZNÁMKA – POZEMKOVÝ FOND VYJÁDŘIL
NESOUHLAS S OPRAVOU NAŠICH CEST,KTERÉ SE NACHÁZÍ NA JEHO POZEMKU) , nebo pokud záměr podléhá posouzení z hlediska vlivů na životní
prostředí podle zvláštního právního předpisu.
(2) Územní souhlas postačí v případech
a) staveb, jejich změn a zařízení, která nevyžadují stavební povolení ani ohlášení podle §103 odst. 1 a 2,
b) ohlašovaných staveb, jejich změn a zařízení,
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c) staveb pro reklamu,
d) staveb umisťovaných v uzavřených prostorech existujících staveb, nemění-li se vliv stavby na okolí,
e) úprav terénu, násypů a výkopů do 1,5 m výšky nebo hloubky, pokud nejsou větší než 300 m2 a nehraničí s veřejnými komunikacemi a veřejnými prostranstvími nebo nedochází-li k
nakládání s odpady,
f) skladových, výstavních a manipulačních ploch do 200 m2 mimo vrakovišť a skládek odpadu,
g) změn druhu pozemku o výměře do 300 m2,
h) změn staveb.
§103
Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení
(1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují
a) budovy, a to
-51. stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k
ustájení zvířat a
nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů;
2. stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 70 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat, pro chovatelství a
zemědělských staveb, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek (např. seníky, sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv);
3. stavby pro plnění funkcí lesa do 70 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení;
4. stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky;
5. zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky;
6. přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky;
Stavby uvedené v bodech 4 až 6 mohou mít jedno podzemní podlaží,
b) technická infrastruktura a doprovodná technická zařízení pro rozvod vody, energií, tepla, pro zajištění služeb elektronických komunikací, pro odvádění odpadních a dešťových vod a
větrání, a to
1. nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů, a telefonní budky, včetně přípojných komunikačních vedení
veřejné komunikační sítě a přípojných energetických vedení, zejména pro veřejné telefonní automaty a jejich stavební úpravy;
2. vedení technického zařízení uvnitř budov a jejich stavební úpravy;
3. povrchová zařízení pro rozvod nebo odvod vody na zemědělské půdě nebo na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, nejde-li o vodní díla;
4. zařízení, která jsou součástí nebo příslušenstvím energetické soustavy;
5. stavební úpravy kotelen, pokud se při nich podstatně nemění jejich parametry, topné médium nebo způsob odvodu spalin;
6. topné agregáty, čerpadla a zařízení pro solární ohřev vody;
7. stavební úpravy energetických vedení, vodovodů a kanalizací, pokud se nemění jejich trasa;
8. přípojky vodovodní, kanalizační a energetické v délce do 50 m,
c) stožáry, antény a jiná zařízení, a to
1. konstrukce chmelnic, vinic a sadů;
2. antény, včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických komunikačních zařízení do celkové výšky 15 m;
3. sirény, včetně jejich podpěrných konstrukcí a souvisejících zařízení do celkové výšky 1,5 m;
4. signální věže, signály a pyramidy pro zeměměřické účely;
5. podpěry lanových drah, které nevedou přes veřejné komunikační plochy a slouží pro nákladní dopravu, pro které bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby;
6. stožáry pro vlajky;
7. bleskosvody a zařízení, které tvoří jeho součást;
8. informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 0,6 m2;
9. informační a reklamní zařízení, u nichž byla územním rozhodnutím nebo územním souhlasem omezena doba trvání nejvýše na 3 měsíce a jejichž celková výška nepřekračuje 10 m a
celková plocha 20 m2;
10. informativní značky a oznámení na pozemních komunikacích;
11. označení budov státních orgánů a orgánů veřejné správy, označení veřejně prospěšných staveb, staveb právnických osob a fyzických osob podnikajících podle zvláštních právních
předpisů a označení nemovitých kulturních památek podle zvláštního právního předpisu32), popřípadě značkou stanovenou mezinárodní smlouvou,
d) zásobníky, nádrže na vodu a bazény, nejde-li o vodní díla, opěrné zdi, oplocení, a to
1. zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny do celkového objemu 5 m3 určené výhradně pro odběr plynné fáze;
2. zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny do objemu 50 m3 a do výšky 3 m;
-63. zásobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv do objemu 50 m3 a do výšky 3 m mající doklad o shodě s technickými požadavky podle zvláštního právního
předpisu39);
4. nádrže na vodu do 100 m3 obsahu ve vzdálenosti nejméně 50 m od budov s obytnými nebo pobytovými místnostmi, pokud nejde o vodní díla;
5. bazény do 40 m2 zastavěné plochy;
6. ploty do výšky 1,8 m, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi a veřejným prostranstvím1);
7. oplocení pozemků pro zemědělské a lesnické účely bez podezdívky;
8. opěrné zdi do výšky 1 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi a s veřejným prostranstvím,
e) udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí a bezpečnost při užívání a nejde o
udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou,
f) terénní úpravy a zařízení malého rozsahu, a to
1. úpravy terénu, násypy a výkopy do 1,5 m výšky nebo hloubky, pokud nejsou větší než 300 m2 a nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi a veřejnými prostranstvími1);
2. výkopy a násypy pro uložení zásobníků podle písmene d) bodů 1 až 3;
3. skladové, výstavní a manipulační plochy do 200 m2, které neslouží pro skladování a manipulaci s hořlavými látkami a chemickými látkami, které mohou způsobit znečištění
životního prostředí;
4. odstavné plochy pro jízdní kola, včetně konstrukcí pro uchycení kol;
5. stavby mostních vah,
g) ostatní stavby a zařízení, a to
1. důlní díla, důlní stavby pod povrchem a stavby v povrchových lomech a skrývkách, pokud podléhají schvalování a dozoru orgánů státní báňské správy podle horních předpisů;
2. cirkusové stany pro nejvýše 200 osob a scénické stavby pro film, televizi a divadlo;
3. přenosná zařízení, konstrukce a lešení;
4. propustky na účelových komunikacích;
5. výrobky, které plní funkci stavby, včetně nosných konstrukcí pro ně, nepodsklepené, pokud nebudou sloužit k užívání osobami nebo k ustájení zvířat,
h) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled
stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí11) a jejich
provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.
2 ) Stavební úpravy pozemních komunikací a udržovací práce na nich, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, - (TOTO JE NÁŠ PŘÍPAD §103 odstavec 2 , na ten se
vztahuje ustanovení §96 Územní souhlas – a v tomto místě PF blokuje další postup)
konec výpisu
Poslední jiskřička naděje vyhasla
Mrkněte na mapku č.1 – na cestu od žlutých bytovek až dolů k rybníku – cesta je z 99 % ve vlastnictví obce jen uprostřed ji přetne malý kousek Pozemkového fondu . Navrhli jsme se
starostou, ať vyřídíme územní souhlas pro horní konec cesty nad přetnutím a na spodní konec zvlášť. Pak bychom cestu opravili celou i přes ten kousek vzpurného PF . Cestu bychom
museli opravit za své, bez dotace. Dotaci na nějaké kousky cest by nám nikdo nedal , upřednostnili by jinou obec ,kterou kouskový problémem netrápí.
Naši snahu rychle opravit cestu tímto způsobem však ostře odmítl především pan Pagáč. Odmítl opravovat za obecní bez pokusu získat dotaci na opravu.Proto nám nezbývá než
bojovat s úřady, dotaci nám nikdo nezaručí, ale příprava na dotační titul bude trvat dalších 6-12 měsíců (podle toho jak se potká zlegalizování cesty s termínem dotačního titulu).

-7Můj odhad je , že cesta od žlutých bytovek bude připravena k opravě ke konci našeho volebního období-možná ji ještě stihneme i opravit. Cesta kolem školky však trpí navíc kromě
problému č.2 také problémem č.1 – proto silně pochybuji , že cestu opraví naše zastupitelstvo. V každém případě pokud to bude možné opravy začnou, finanční prostředky pro tento
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záměr (cesty kolem bytovek) jsou rozhodnutím našeho zastupitelstva pevně zmrazeny, takže obvyklým problémem s financemi obec v tomto případě netrpí.
Důvod proč obec bude opravovat ostaní cesty
Základní filozofie obce je provést opravu všech obecních cest – samozřejmě napříč několika volebními obdobími.Ono obci jako majiteli obecních cest stejně nic jiného ze zákona
nezbývá – obec je povinna cesty udržovat v bezpečném a řádném stavu. Proto by bylo nanejvýš nesmyslné, kdyby obec v tomto meziobdobí (cca 3 roky) ,než bude možné opravit cesty
kolem bytovek , složila ruce do klína.Obec nerozlišuje žádné občany a je-li z právních důvodů možné začít opravovat jiné cesty , učiní tak. Vždyť přece o nic nejde, cesty budou
nakonec opraveny všechny. Tím , že opravíme teď alespoň nějaké, ušetříme práci příštím zastupitelům a urychlíme konečný výsledek. Proto obec opravuje , kde je to právně možné.
Ať jsou to sjezdy k chatám nebo cesta k „ přidružence“ - tam se bude finančně spolupodílet soukromý sektor a využijeme techniku Strabagu ,který pracuje na narovnávaní cesty nad
Javořím – proto opravíme cestu velmi levně – byli bychom hlupáci, kdybychom to z pochybných alibistických důvodů neudělali.Příští zastupitelé, by tu cestu ze zákona stejně museli
opravit , ale za mnohem více prostředků. V celé obci je pouze jediná celistvá cesta , která nemá problémem č.2 , ale pouze problémem č.1. Je zobrazena na mapce č.2 . Odstranění
tohoto problému probíhá a mohu zaručit , že cesta bude legalizovaná nejpozději do jara 2008 – hned potom se pokusíme získat dotace a cesta by se mohla začít opravovat na podzim
2008 nebo na jaře 2009.
Jestli jste vydrželi číst až sem , děkuji vám za pozornost a přeji vám trpělivost při rozmotávání tohoto zamotaného klubka.
S pozdravem Ing. Petr Pospěch , místostarosta obce

==================================================================================================================================================

Upozornění
Pro neustálé vandalství na hřišti TJ se dává rodičům a ostatním na vědomí, že až do odvolání je zákaz vstupu do areálu TJ. Zákaz se nevztahuje na složky obce, které pořádájí akce.
Porušení zákazu bude trestáno.
Výbor TJ Maletín
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