Zpravodaj č. 3 zastupitelstva obce
Hvozdec ze dne 22.7. 2014
Vážení přátelé,
I když si všichni užíváme sluníčka a letní pohody, zastupitelstvo má napilno. Jednak se blíží
závěr volebního období, a tak se snaží splnit co nejvíce bodů ze svého volebního programu,
jednak obec má schváleny všechny 4 dotace, o které požádala, a je potřeba tyto plánované
akce, většinou stavebního charakteru , uskutečnit, dokud k tomu panuje vhodné počasí ( a
hlavně všechny je správně připravit po administrativní a finanční stránce, která je stále
složitější).
Navzdory těmto starostem i bujné úřední agendě jsou pro zastupitelstvo nejdůležitější
občané – a tak vám Všem přejeme pohodové léto, příjemnou dovolenou a mnoho hezkých
letních podvečerů prožitých s rodinou a přáteli.

1) Z činnosti zastupitelstva obce





Zastupitelstvo obce v těchto dnech intenzivně pracuje na správném a účelném
využití dotací, které obec na základě žádosti obdržela z fondů Středočeského kraje.
Jedná se o tyto dotační tituly:
a) restaurování schodiště u kostela Narození Panny Marie v Mrtníku (loni byla
provedena pouze oprava po stavební stránce, nyní bude provedeno odborné
restaurátorské ošetření schodiště)
b) oprava místní komunikace v Chrástce a položení asfaltového povrchu
c) dovybavení jednotky SDH potřebnou technikou (hadice, čërpadla, výstroj…
Obec na základě žádosti obdržela i dotaci na pořízení tepelného čerpadla a topné
soustavy pro budovu obecního úřadu a Společenského klubu ze Státního fondu
životního prostředí.
Celou řadu jednání si vyžádala též problematika územní studie pro zónu Z 1 , jak je
v územním plánu označena lokalita po obou stranách Malašovky, v níž je v budoucnu
zamýšlena výstavba.Po schůzce s vlastníky i budoucími stavebníky a zástupci odboru
výstavby MěÚ Hořovice bylo zpracování této studie zadáno firmě ISP. Rovněž
zastupitelstvo již vyjádřilo souhlasné stanovisko s výstavbou 2 rodinných domků v
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této lokalitě.
Zastupitelstvo rovněž vyjádřilo souhlas s přestavbou místní prodejny ve vlastnictví
pana Radovana Šplýchala za podmínky, že vedle části obytné zůstane zachován i
prostor pro obchod s vlastním hygienickým zázemím
Zastupitelstvo schválilo partnerskou smlouvu mezi obcí Hvozdec a MAS Brdy a
poskytlo náměty na akce, které by na základě tohoto partnerství mohly být
realizovány (např . posílení veřejného vodovodu z neřežínské větve)
Místostarostka předložila Dlouhodobý rozpočtový výhled na léta 2015 – 2018.

2) Významné životní jubileum oslavili či oslaví
V měsíci červenci :
Pan Jan Adamec
Pan Abrhám Václav
Pan František Reis

V měsíci srpnu:
Pan Václav Šota
Paní Veselá Jaroslava
Paní Alblová Milana
Paní Jonáková Věra
V měsíci září
Pan Mraček Josef
Paní Potužníková Josefa
Pan Fraitág František

Zastupitelstvo obce přeje všem jubilantům pevné zdraví, hodně spokojenosti a životní pohody do
dalších let.

3) Pozvánka

Pokud Vaše děti tráví prázdniny doma nebo máte právě na
prázdninách vnoučata, máme pro ně jednu pozvánku:
V pondělí 28. 7.2014 se v sále Společenského klubu Hvozdec
uskuteční od 17.00 hodin
Zábavné dětské odpoledne s kouzelníkem a iluzionistou
panem Janem Vajdišem.
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Vstup zdarma!!!!!
Akce je pořádána ve spolupráci s dětským táborem Švermováček.

Zastupitelstvo obce Hvozdec oznamuje, že ve
dnech 3.8. – 16. 8. bude obecní řad uzavřen z důvodu dovolené.
Úřední dny začnou zase od pondělí 18.8. v obvyklý čas,tedy od 18.00
do 20.00 hodin.

4) Komunální volby
Jak již zaznívá ve sdělovacích prostředcích, volební období současného
zastupitelstva se chýlí ke konci a ve dnech 10. a 11. října se budou
konat volby do obecních samospráv.
Proto připomínáme , že kandidátní listiny politických stran, sdružení i
jednotlivců musí být předloženy nejpozději do 5. srpna 2014 ( včetně)
na Městský úřad Hořovice, historická budova radnice.
Sdružení , které není registrováno, musí předložit spolu s kandidátní
listinou i petiční listinu podpisů ( 7% z celkového počtu obyvatel, tj,
z 255, což v naší obci činí 18 podpisů),
Kandidující jednotlivec musí předložit 5% podpisů, tedy 13.
Podrobnější informace najdete na vývěsní úřední desce.

3

Pozvánka na

Srdečně Vás zveme na zábavné odpoledne, které pořádá zastupitelstvo obce
Hvozdec spolu s SDH, Klubem žen a Společenským klubem ve Hvozdci
v sobotu 23.8. 2014 v areálu Na drahách
Program:
 14. 00 hodin - koncert strašické dechové hudby

 15.00 hodin – soutěže pro děti na fotbalovém hřišti
 16.30-Vystoupení kouzelníka-

 18.00 – závěrečný táborák
 Po celé odpoledne skákací hrad
Možnost posezení a občerstvení!

Vstupné dobrovolné!

Partnerem akce mobilnijeviste.cz
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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, spor-

5

tovní 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
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.
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Zpracovala : Marie Ernestová

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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