Zpravodaj č. 2 zastupitelstva obce
Hvozdec ze dne 24.4. 2014
Vážení přátelé,
úkolem tohoto čísla obecního Zpravodaje je nejen přinést Vám všem aktuální informace o
dění v obci, ale klademe si za cíl i získat od Vás zpětnou vazbu, chceme znát Vaše názory na
některé problémy, které zastupitelstvo řeší a chce rozhodnout v souladu s potřebami většiny
občanů. Na posledním veřejném zasedání nás velice potěšila hojná účast veřejnosti, ale
hlavně váš zájem o projednávané otázky a připomínky vznesené v diskusi. Na některé snad
najdete uspokojivou reakci i v následujících řádcích.

1) Z činnosti zastupitelstva obce
Na posledním jednání zastupitelstva dne 28.3. 2014 byla schválena účetní závěrka
hospodaření obce za rok 2013 včetně výkazu zisku a ztrát.Dále byly schváleny různé smlouvy
s dalšími subjekty, např. s firmou ČEZ nebo kupní smlouva s manželi Bímovými na odprodej
jimi užívaného obecního pozemku. Ke stěžejním projednávaným bodům patřilo:










Schválení záměru na vypracování územní studie zóny Z1-v souvislosti se zamýšlenou
zástavbou lokality pod Malašovkou byla zaslána na Odbor výstavby MěÚ Hořovice žádost o
vypracování územní studie celého území určeného územním plánem k budoucí zástavbě
Byla uzavřena smlouvy o dílo s firmou AVE CZ na provedení rekonstrukce a odvodnění
parkoviště u hřbitova v Mrtníku v hodnotě..................
Zastupitelstvo obce schválilo vstup obce do Místní akční skupiny Brdy jako obec s možností
rozhodování včetně poskytnutí území – jedná se o občanské sdružení a jeho cílem je
jednodušší přístup k čerpání evropských dotací z hlediska rozvoje větších územních celků
Velká část jednání se týkala firmy Acron, jejíž zástupkyně paní Jirsová a paní Švarcová se
dostavily a informovaly o opatřeních firmy, aby svou činností nezvedala odběr vody
z veřejného vodovodu nad únosnou mez a neohrožovala odběr pitné vody pro občany.Firma
provedla vlastní vrt a v součinnosti s obcí bude odebírat vodu i z nevyužívané obecní studny
nad objektem prádelny.Odběr vody bude pravidelně monitorován. Zástupci firmy Vak se
omluvili z jednání a slíbili účast v jiném termínu. Zastupitelstvo chce s firmou řešit zásobování
obce pitnou vodou do budoucna, neboť současné zdroje pitné vody pro veřejný vodovod jsou
využity z 97%.
Dále byla projednána situace v zásobování po zániku jediného obchodu v obci a také občané
v diskusi vznesli několik připomínek (reakce na ně je zveřejněna na straně 4 tohoto
Zpravodaje.)
V první polovině tohoto měsíce byla provedena úprava dvora budovy obecního
úřadu.Částečně dodavatelsky a částečně svépomocí byla osazena dlažba a provedeny terénní
úpravy, na nichž se podíleli především pánové Z. Mottl, D. Kindl, Jaromír Ungr a A. Cegalský
Členky Klubu žen uklidily parčík kolem pomníku, shrabaly staré listí z travnatých ploch. Všem
za jejich práci a ochotu patří velké poděkování.
Zastupitelstvo se také zabývalo návrhem členů Společenského klubu na pořízení několika
herních prvků na tento dvorek pro děti. Při diskusi zastupitelů vyplynulo, že na dvorek ještě
bude umístěna potřebná infrastruktura k provozu budovy,hlavně příslušenství tepelného
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čerpadla a ČOV, takže pro herní prvky zde nebude prostor. Podle hygienických a
bezpečnostních norem nelze rovněž na dvorek umístit prvky s dopadovými plochami.

2) Významné životní jubileum oslavili či oslaví
V měsíci dubnu :
Paní Eva Hochmannová
Paní Marie Šálková
Paní Ludmila Fraitágová
Pan František Nezbeda

V měsíci květnu:
Paní Květa Mottlová

V měsíci červnu:
Paní Marie Houbová
Pan František Danda
Pan Zdeněk Hrách
Zastupitelstvo obce přeje všem jubilantům pevné zdraví, hodně spokojenosti a životní pohody do
dalších let.

3) Pozvánka
Ve středu 30.4. 2014 se opět uskuteční na nejvyšším bodě naší obceČIHADLE již tradiční
Pálení čarodějnic.
Zapálení hranice je plánováno kolem 20.hodiny. Bohužel se nenašel
nikdo, kdo by připravil program pro děti, ale přijďte alespoň na kus řeči
se sousedy, kvůli výhledu do kraje a atmosféře jarního večera.

Zastupitelstvo obce Hvozdec spolu se zastupitelstvem městyse Komárov a obce Chaloupky
zve všechny občany na
Pietní shromáždění ke Dni osvobození a ukončení 2.světové války,
které se bude konat ve středu 7.5. 2014 na hřbitově v Mrtníku od 17,30 hodin.
4) Staročeské máje ve Hvozdci a Mrtníku
Místní mládež spolu se svými přáteli pořádá pod záštitou SDH Hvozdec, Klubu žen a
zastupitelstva již páté obnovené
Staročeské máje
v sobotu 10.5. 2014. Krojovaný průvod vychází ve 13.00 hodin od Dandů v Mrtníku, v 17.00
hodin bude pod májí zatančena Česká beseda.
Ve 20.00 hodin se koná v sále Společenského klubu taneční zábava
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Hraje Boss

Vstup 70,-

Srdečně Vás zvou pořadatelé

5) Volby do Evropského parlamentu
Ve dnech 23.- 24.5. proběhnou v České republice volby do Evropského parlamentu.Volební
místnost v budově OÚ bude otevřena v pátek 23.5. od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v
sobotu 24.5.od 8.00 do 14.00 hodin.Využijte proto možnosti zvolit si své zástupce do této
celoevropské instituce.

6) Svoz nebezpečného odpadu
V sobotu24.5. 2014 proběhne v naší obci od 11.00 do 11.20 hodin na točně Na Drahách
Svoz nebezpečného odpadu
Můžete odevzdat : Aku baterie, ojeté pneumatiky, plechovky od barev,nádoby od olejů a
fridexu, oleje, zahradní chemii,ředidla, staré léky, zářivky, výbojky a vysloužilé elektrozařízenílednice, mrazáky, televize, monitory –ale kompletní. Bližší info na tel.725779792 (AVE)

7) Splatnost místních poplatků
Obecní úřad upozorňuje na blížící se splatnost místních poplatků – poplatku za svoz TKO ve
výši 600,- Kč na osobu a poplatku za psa 50,- Kč za 1 zvíře.Termín splatnosti je
30.května 2014.Kdo jste ještě poplatek nezaplatil, učiňte tak co nejdříve v úředních
hodinách OÚ v pondělí a čtvrtek od 18.00 do 20.00 hodin, jinak bude poplatek vymáhán
úřední cestou.
8) Reakce na připomínky v diskusi na posledním veřejném zasedání
Pan T. Kros vznesl připomínku k rostoucímu počtu osobních automobilů, které parkují na
veřejném prostranství v obci, zejména ve Hvozdci. Již před ním na tuto situaci někteří občané
poukazovali, zejména z hlediska dopravní bezpečnosti, zimní údržby komunikací apod.
jednotná metodika k tomuto problému není zpracována, k dispozici je jen právní analýza MV ČR.

Veřejným prostranstvím se rozumí (z hlediska obecného) všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
Ve většině případů je však vlastníkem veřejného prostranství obec. Užívání veřejného prostranství
se dělí na obecné a zvláštní.
Obecným užíváním veřejného prostranství se rozumí jeho užívání obvyklým způsobem Obecným užíváním chodníku je zjm. chůze chodci, jízda kočárkem; obecným užíváním místní komunikace je zjm. jízda motorovými vozidly, jízdními koly, stání a zastavení motorových
vozidel (pokud to není zakázáno dopravními předpisy nebo dopravním značením), chůze chodci
tam, kde není zřízen chodník.
Co se rozumí zvláštním užíváním veřejného prostranství : provádění výkopových prací , umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, umístění stavebních
nebo reklamních zařízení, umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí , umístění skládek (materiálu, zboží), vyhrazení trvalého parkovacího místa ,užívání pro kulturní, sportovní a reklamní akce .K tomu musí být povolení vlastníka veřejného prostranství a pokud je to
obec, může uživateli podle vyhlášky o místních poplatcích vyměřit poplatek.
Parkování a stání motorovými vozidly na veřejném prostranství
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Vzhledem k tomu, že častým problémem v souvislosti s užíváním veřejného prostranství je parkování a odstavování motorových vozidel na veřejném prostranství, včetně místních komunikací,
je nutno podrobněji upozornit na pravidla stání a parkování motorovými vozidly:
 stání a parkování na místních komunikacích je přípustné pouze tam, kde tomu nebrání dopravní předpisy nebo dopravní značení


při stání na místních komunikacích musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký
nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní
pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy (ust. § 25 odst. 3/ zákona o silničním provozu)



stání a parkování na silniční vegetaci (zelené pruhy podél komunikací) je zakázáno, pokud
to není povoleno místní úpravou provozu na komunikaci (dopravním značením) (ust. § 27
odst. 1/ písm. r/ zákona o silničním provozu)



stání a parkování na chodníku je zakázáno (ust. § 53 odst. 2/ zákona o silničním provozu)



stání a parkování na jiných veřejných prostranstvích než jsou místní komunikace – např.
na nezpevněných plochách – je vždy zvláštním užíváním veřejného prostranství a je k
němu vždy zapotřebí souhlasu vlastníka veřejného prostranství



podnikatelé v silniční dopravě (dopravci) jsou povinni vozidla, jejichž celková hmotnost
přesahuje 3,5 tuny, odstavovat a nechat dlouhodobě stát pouze mimo veřejně přístupné
pozemní komunikace, tj. mimo místní komunikace, a to v prostorách k tomu určených (ust.
§ 9 odst. 4/ písm. c/ silničního zákona).

Zastupitelstvo konstatuje, že parkování v obci není v rozporu s dopravním značením ani dopravními předpisy.Přesto vyzývá občany, aby parkování na veřejných komunikacích a veřejném prostranství využívali jako krajní řešení, pokud nemají prostor na vlastním pozemku
(zejména z důvodu umožnění údržby silnic a průjezdu při svozu odpadů).
Pokud má někdo zájem o vymezení trvalého parkovacího místa, musí o to obec požádat a bude mu vyměřen poplatek dle platné vyhlášky.Pak tam bude mít právo parkovat jenom on
s určitou SPZ.
Kdo k parkování používá nezpevněné plochy, musí o souhlas požádat vlastníka pozemku, tedy většinou obec.
9) Situace v zásobování obce potravinami
Ke dni 31.12. 2013 ukončil činnost obchodu se smíšeným zbožím, jediného v obci, vlastník
objektu a provozovatel, pan Radovan Šplýchal. Obchod nehodlá pronajmout a požádal odbor
výstavby MěÚ Hořovice o změnu užívání objektu z občanské vybavenosti na bytové prostory.
Úřad mu vyhoví (možná už se stalo) a obec tak přijde o jediné prodejní prostory.
Starosta řešil situaci operativně a zajistil obsluhu pojízdnou prodejnou, která do obce zajíždí vždy ve čtvrtek v 15.30 hodin. Prodej pečiva ochotně zajišťují na objednávku 3x týdně
bratři Hůrkovi. Přesto zastupitelstvo tuto situaci vnímá jako provizorní a má záměr ji do budoucna řešit. Proto vás, občany, prosíme o Vaše názory a účast v malé anketě, která je zveřejněna na následující straně.Prosíme Vás o její vyplnění a odevzdání na obecní úřad nebo do
Společenského klubu do 10.5. 2014, případně členům zastupitelstva. Protože zajištění obchodu i zajíždění pojízdné prodejny bude pro obec finančně náročné, chceme mít od vás zpětnou
vazbu, aby zastupitelstvo nepodnikalo zbytečné kroky. Za Vaše odpovědi předem děkujeme a
přejeme Vám hezké jarní dny plné pohody.
Zpracovala : Marie Ernestová
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1) Má zastupitelstvo řešit problematiku zásobování a existence obchodu v obci:
a) ano
b) spíše ano
c, nevím
d) spíše ne
e) ne

2) Současnou situaci (pojízdná prodejna v kombinaci s prodejem pečiva u Hůrků)považuji
za:
a) zcela vyhovující
b) spíše vyhovující
c)nemohu posoudit d) nevyhovující

3) pokud se v zajištění existence prodejny bude angažovat obec, měla by:
a) pokusit se odkoupit stávající objekt
b) finančně podpořit pojízdnou prodejnu
c) zřídit vlastní prodejnu, např. formou pořízení a provozování prodejní buňky
d) neangažovat se
e) navrhuji jiné řešení: (jaké):

4) Pokud obec zřídí vlastní obchod, budeme ho využívat:
a) Občas

b)Pravidelně

c)spíše pravidelně

d) vůbec

5) Pokud by obec zřídila vlastní obchod, jaká prodejní doba je pro vás optimální:
a) 7 dnů v týdnu, od 8.00 do 19.00
b) Po – So, pouze dopoledne
c) Po – So, 7.30. – 11.00, 14.00- 18.00 hodin
d) jiný návrh:

5) Vaše názory a návrhy k dostupnosti obchodu a služeb v obci::
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