Zprávy z obecního úřadu
Poslední veřejné zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO) se konalo dne 24.5.2007. Přinášíme vám výtah z jeho usnesení:
ZO po projednání schválilo:
1. Zprávu finančního výboru č.2/2007 o hospodaření obce za I. čtvrtletí 2007 a za měsíc duben 2007
2. Rozpočtové opatření č. 1
3. Navýšení limitu pokladní hotovosti na 35 tis. Kč
4. Poplatek za půjčení výsuvného žebříku pro občany 30,-Kč na den a pro právnické osoby 65,- Kč na den
5. Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1000,- Kč na vydání publikace k památce obětem 2. sv. války na Šumpersku
a Zábřežsku
6. Doplnění člena ZO Ing. Antonína Jandy za odstupující Alenu Kobzovou
7. Doplnění finančního výboru o Ing. Marii Jandovou za zemřelého Ing. Stanislava Kacera
8. Doplnění kontrolního výboru novými členy za odstupujícího Mgr. Jaroslava Hviždě - Ing. A. Jandou, B. Sangetovou a
J. Hvižděm st.
9. Odstoupenní Aleny Kobzové z kulturního výboru
10. Prodej části parcely č.60/6 v k.ú. Dlouhomilov manželům Josefu a Marii Frankovým
11. Začlenění území obce Dlouhomilov do MAS Šumperský venkov (MAS = Místní akční skupina)
Další informace o dění v obci naleznete na adrese: www.dlouhomilov.cz
E-mailová adresa pro komunikaci s obecním úřadem: obec@dlouhomilov.cz

Obecní úřad žádá, radí, informuje:


Příští veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat dne 20. 9. 2007 od 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ



Správce vodního toku Drážník oznamuje občanům, že v průběhu měsíce září a října 2007 provede čištění potoka



Místní kanalizace: Záležitosti ohledně kanalizace budou hlavním bodem veřejného zasedání dne 20. 9. 2007. Proběhne
výběr projektanta, který v průběhu září až prosince 2007 navštíví majitele domů ohledně projektové dokumentace přípojek
jednotlivých domů. Pro lepší informovanost doporučujeme občanům účast na veřejném zasedání



Žádáme občany, kteří dosud neuhradili poplatek za vodu za 1. pololetí 2007, aby tak učinili u pracovnice OÚ



Připomínáme občanům, že splatnost poplatku za komunální odpady a pronájem popelnic byla 31.8.2007. Kdo takto
neučinil, úhradu je možno provést u pracovnice OÚ



Žádáme občany, aby plastové lahve před vhozením do pytlů sešlápli, pytle s odpadem zavázali a odevzdávali do plechové
boudy u bývalé školky



Nevhazujte prosím PET lahve do kontejnerů na sklo, neponechávejte kovové uzávěry na sklenicích



Žádáme občany Benkova, aby plastové a jiné odpady odnášeli k popelnicím vždy ke dni svozu! Benkov je pořád plný
odpadků u popelnic. Buďme k sobě a ke krajině ukáznění



Žádáme občany, aby na veřejném prostranství u svých domů neukládali dlouhodobě palivové dříví, stavební materiál
apod. Omezení se týká také dlouhodobého parkování vozidel, hlavně v zimních měsících. Veřejné prostranství můžete
použít na nezbytně nutnou dobu. Výjimky lze dohodnout na OÚ.
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Služba občanům
Paní Ludmila Mynářová, Dlouhomilov č.17, oznamuje všem pěstitelům ovoce, že od 15.8.2007 vykupuje padaná
jablka. Vykupovat se bude každou středu a neděli.

Svoz komunálního odpadu pro rok 2007
Zimní svozy budou prováděny každý sudý čtvrtek.
20.9., 4.10., 18.10., 8.11., 22.11., 6.12., 20.12.
Odvoz plastových odpadů z Benkova bude vždy poslední pondělí v měsíci
24.9., 29.10., 26.11., 17.12.
•

Sběr a svoz velkoobjemového odpadu proběhne ve dnech 29.9. až 1.10.2007.
Kontejnery budou umístěny:
před kapličkou u Dvořáků, u sokolovny, u autobusové zastávky „Medelské“,
v Benkově u autobusové zastávky
Mezi velkoobjemový odpad
patří:
nepoužitelný nábytek, matrace, keramické vany a umývadla, koberce a podobný obj. materiál
nepatří: kovový odpad a veškeré druhy nebezpečného odpadu – např. ledničky, barvy, akumulátory, pneumatiky

•

Sběr a svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 6.10.2007
Kontejnery budou umístěny na již známá místa (výše uvedená).
Seznam nebezpečných odpadů:
barvy, lepidla, pryskyřice, oleje, brzdové kapaliny, olejové filtry, vyřazené léky, olověné akumulátory, galvanické
články, zářivky, výbojky, textilní nebo jiný znečištěný materiál nebezpečnými látkami, obaly od sprejů, televizory
s obrazovkou, ledničky s chladicím zařízením, vyřazené chemikálie, pneumatiky

Občanské soužití a sousedské vztahy
Na posledním zasedání obecního zastupitelstva byla řešena žádost některých občanů, aby
zastupitelé obecní vyhláškou omezili používání strojů a nářadí (pily, sekačky, traktory apod.)
způsobujících hluk, a to zejména o víkendech a svátcích. OZ došlo k závěru, že zákazy a interní
vyhláška nemá smysl, když tyto záležitosti řeší Občanský zákoník. Dodržování právních předpisů
je povinností každého občana a věcí morálního kodexu. Stížnosti řeší občansko-právní soud. Pro
informaci:

Citace § 127 Občanského zákoníku - Vlastnické právo


Vlastník věci se musí zdržet všeho,
čím by nad míru přiměřenou
poměrům obtěžoval jiného nebo

čím by vážně ohrožoval výkon jeho
práv. Proto zejména nesmí ohrozit
sousedskou stavbu nebo pozemek
úpravami pozemku nebo úpravami
stavby na něm zřízené bez toho, že
by učinil dostatečné opatření na
upevnění stavby nebo pozemku,
nesmí nad míru přiměřenou 
poměrům
obtěžovat
sousedy
hlukem,
prachem,
popílkem,
kouřem, plyny, parami, pachy,
pevnými a tekutými odpady,
světlem, stíněním a vibracemi,
nesmí nechat chovaná zvířata vnikat
na sousedící pozemek a nešetrně,
popřípadě v nevhodném ročním
období odstraňovat ze své půdy
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kořeny stromu nebo odstraňovat
větve přesahující jeho pozemek.
Je-li to potřebné a nebrání-li to
účelnému využívání sousedních
pozemků a staveb, může soud po
zjištění stanoviska příslušného
stavebního úřadu rozhodnout, že
vlastník pozemku je povinen
pozemek oplotit.
Vlastníci sousedících pozemků jsou
povinni umožnit na nezbytnou dobu
a v nezbytné míře vstup na své
pozemky, popřípadě na stavby na
nich stojící, pokud to nezbytně
vyžaduje údržba a obhospodařování
sousedících pozemků a staveb.
Vznikne-li tím škoda na pozemku
nebo na stavbě, je ten, kdo škodu
způsobil, povinen ji nahradit. Této
odpovědnosti se nemůže zprostit.

Informace o povolování staveb
Pro četné dotazy z řad obyvatel k povolení staveb vyjmenujeme postupně stavby, které podléhají nebo nepodléhají
stavebnímu povolení, či ohlášce.
Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. dochází k výraznému procesnímu zjednodušení a zkrácení doby pro započetí
s užíváním dokončené stavby, a to uplatněním zásady, že stavebník má právo stavbu užívat, pokud ji provedl v souladu
s vydanými povoleními, opatřeními, územním plánem a ověřenou dokumentací. U staveb dle ustanovení § 103 stavebního
zákona, které byly realizovány bez ohlášení stavebnímu úřadu nebo bez stavebního povolení, není nezbytné oznamovat
stavebnímu úřadu jejich užívání a ani žádat o vydání kolaudačního rozhodnutí. (V dalším čísle uvedeme ostatní druhy staveb)

Druhy staveb
Stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky,
nepodsklepené jestliže neobsahuje pobytové místnosti hygienická zařízení ani
vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a plynů
Stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 70 m2 zast. plochy a do
výše 5 m, nepodsklepené ostatní viz výše
Stavby pro plnění funkcí lesa do 70 m2 zast. plochy a do 5 m výšky, bez
podsklepení
Stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zast. ploše do 16 m2 a do
5 m výšky
Zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2 zast. plochy a do
5 m výšky
Přístřešky o jednom nadz. podlaží, které slouží veřejné dopravě a jiné veř.
přístupné přístřešky do 40 m2 zast. plochy a do 4 m výšky
Vedení technického zařízení uvnitř budov a jejich stavební úpravy
Přípojky neuvedené v §103 ods. 1 písm.b. bodě 8
Antény, včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektrokomunikačních
zařízení neuvedené v § 103 odst.1 pís.c) bodě 2
Ploty vyšší než 1,8 m, nebo ploty které hraničí s veř. pozemními komunikacemi a
veř. prostranstvím
Opěrné zdi do výšky 1m, které nehraničí s veř. přístupovými komunikacemi a veř.
prostranstvím
Oplocení pozemků pro zemědělské a lesnické účely bez podezdívky
Opěrné zdi vyšší 1m nebo opěrné zdi které hraničí s veřejně přístupnými
pozemními komunikacemi a veř. prostranstvím
Terénní úpravy neuvedené v §103 odst.1. písm.a)
Stavby pro bydlení a pro rekreaci do 150m2 zast. plochy, s jedním podzemním
podlažím do hloubky 3m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím

Ohlášení
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Hasiči radí lidem, jak zabránit zbytečnému požáru
Základní zásady, kterými by se občané měli řídit, aby se možnost zapálení snížila na minimum,
jsou následující:
!
!
!
!
!
!

Nekouřit v lesích
Nenechávat zapalovače za sklem automobilů, neparkovat ve vysokém porostu, pozor na
přehřátí vozidla
V lese a volné přírodě je zakázáno rozdělávat ohně
Pořád platí zákaz vypalování trávy a v podzimních měsících pálení bramborové natě
Pozor při manipulaci s hořlavými kapalinami
Základem je poučit děti o bezpečnosti

Když přes veškerou vaši opatrnost přece jen dojde k požáru či jiné závažné situaci, kdy potřebujete pomoc hasičů nebo
jiných záchranářů, snažte se v první řadě zachovat klid a nepodlehnout panice. Nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom
majetek. Jakoukoliv událost, která se stane vám či které jste svědkem, co nejdříve oznamte hasičům na lince 150 (112). Při
ohlášení vždy nejdříve uveďte, co se stalo, kde k tomu došlo, zmiňte také důležité okolnosti, které mohou napomoci či naopak
zkomplikovat zásah záchranářů. Poté uveďte své jméno a přímý kontakt na sebe. Nezapomeňte, tato pravidla omezující možná
rizika dodržovat i při návštěvně zahraničí.
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Týraná a opuštěná zvířata


Soucit se zvířaty souvisí tak těsně s dobrou povahou, že lze bezpečně tvrdit:

„Ten, kdo je krutý ke zvířatům, nemůže být dobrý člověk.“
Jean Paul


Víte o týraném zvířeti? Víte o opuštěném zvířeti? Potřebujete poradit? Pomozte také. Bludovská 1, 78701 Šumperk.
Tel: 604936682, 777937183, loz.spk@seznam.cz Zákon 246/1992 Sb. Ochrana zvířat proti týrání.



Nebuďte prosím lhostejní k utrpení zvířat. Žádost o prošetření při podezření na týrání zvířat lze podat
i anonymně. K týrání dnes patří uvázání psa na řetězu, jeho celoživotní odloučení v kotci a absence
vycházek, nevyhovující životní podmínky, (nedostatek krmení a vody, špinavé prostředí, malý kotec).
Také stále častěji dochází k týrání hospodářských zvířat, kdy tato zvířata žijí v nevyhovujících
podmínkách, bez dostatečné výživy a napájení. Pokud zaznamenáte týrání jakéhokoliv zvířete,
podnikněte kroky a nebuďte lhostejní.

Kulturní, sportovní a společenská rubrika
Významná jubilea
Obecní úřad gratuluje jubilantům, kteří v roce 2007 slaví významné životní výročí:

Přejeme Vám pevné zdraví, štěstí a pohodu.
Jan Podhorný
František Jílek
Kristyna Dvořáková
Marie Spáčilová
Anežka Eibová
František Kubíček

Blahopřejeme k narození nových občánků

oslavil v srpnu 90 let
oslavil v srpnu 60 let
oslaví v listopadu 60 let
oslaví v listopadu 80 let
oslaví v listopadu 60 let
oslaví v listopadu 80 let

Vojtěch Vitásek
8.5.2007
David Raab
26.6.2007
Martina Vepřeková 13.7.2007

Pozvánky
„Líbánky s operetou“ v podání Divadelního souboru Opava pro vás připravuje kulturní výbor na 23. listopadu v 18:30
v sokolovně.

Pozvánka do Sokola
Výbor TJ Sokol připravil pro cvičební rok 2007/2008 rozvrh cvičebních hodin a pravidelných oddílových tréninků.
Konečná podoba rozvrhu bude vyvěšena v sokolovně a zájemci o pohybové aktivity budou moci vybírat z následujících
možností:
Stolní tenis – žactvo, dorost
Stolní tenis – dospělí
Florbal – starší žáci, dorostenci
Florbal – dospělí
Aerobic – dorostenky, ženy
Zdravotní tělocvik – ženy
Volejbal
Cvičení rodičů a dětí

St: 18:00 – 20:00, Pá: 17:00 – 18:30
St: 18:00 – 20:00, Pá: 18:30 – 20:00
Po: 16:45 – 18:30, Čt: 16:45 – 18:30
Út: 19:00 – 21:00
St: 16:00 – 18:00, Čt: 18:30 – 20:00
Po: 18:30 – 20:00
Pá: 20:00 – 22:00
Út: 16:00 – 17:00

Podotýkáme, že podmínkou účasti není členství v Sokole, ale každého nového člena rádi přivítáme. Členové platí členský
příspěvek 150,- Kč za rok, žáci, studenti 70,- Kč za rok a potom paušální oddílový příspěvek podle toho, v kterém oddíle je
aktivní. Nečlenové platí buďto za každou účast 10,- Kč/hod. nebo paušální poplatek 400,- Kč za rok.
Rádi bychom otevřeli florbal pro mladší žáky – žákyně (6 – 12let) případně jakékoli cvičení pro žáky a žákyně, bohužel
nemáme dostatek dobrovolných cvičitelů a trenérů, kteří by obětovali trochu času a energie mládeži. Uvítali bychom, kdyby
někdo z rodičů dětí měl zájem o takovou činnost a mohl nám pomoci. Vážným zájemcům můžeme zajistit i základní
proškolení cvičitelů 3. třídy popřípadě další odbornosti. Zájemci se mohou hlásit u Jany Drexlerové (tel. 608544131) nebo u
Miroslava Mazurky (tel. 776256280).
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