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OSTATKY

Usnesení z veřejného zasedání OZ v Jetřichově ze dne 1.3.2007
− OZ souhlasí s kontrolou usnesení z minulého veřejného zasedání ze dne 22.12.2006
− OZ souhlasí bez výhrad s předloženým návrhem rozpočtu obce Jetřichov pro rok 2007. Schválený
rozpočet je přílohou k zápisu.
− OZ souhlasí s prodejem pozemku č 1226 v katastru Jetřichov
− OZ schvaluje závěrečný účet obce za rok 2006 s výhradami a to na základě přezkoumání hospodaření
obce auditem ze dne 28.2.2007
− OZ souhlasí s provedeným auditem ze dne 28.2.2007 s výhradami pro dílčí nedostatky, které byly
shledány. Tyto nedostatky budou odstraněny nápravnými opatřeními, které budou předloženy
obecnímu zastupitelstvu ke schváleni na dalším zasedání.
− OZ souhlasí s navýšením finančních prostředků pro pokladnu obce do výše 50.000,-Kč
− OZ doporučuje finančnímu výboru zpracovat výhled hospodaření do roku 2010

Rozpočet na rok 2007 – příjmy:
1113 DPFO zvl. sazba.............................36.800,1111 DPFO ze záv. činnosti…………..595.000,1112 DPFO sam. výd. činnosti…..........342.000,1121 DPPO……………………………680.000,1211 DPH…………………………...1.090.000,1341 Poplatek ze psů……………………3.000,1361 Správní poplatky……………..........2.000,1511 Daň z nemovitostí………………300.000,4112 Neinv. dotace ze st. rozpočtu
1031 2111 Pěstební činnost – lesy……600.000,3113 2111 Škola………………………..10.000,3612 2132 Bytové hosp……………….450.000,3613 2132 Nájem nebyt. prost………... 90.000,3722 2111 Odpady……………………..95.000,6171 2111 Místní správa-služby……… 30.000,3111 Prodej pozemků……………10.000,6310 2141 Příjmy z úroků………………8.000,2142 Dividendy
Zůstatek z roku 2005………………….394.800,Příjmy celkem vč.zůstatku z r.2006......................4.785.840,-Kč
Výdaje rok 2007
1031 5169 Pěstební činnost /lesy/………. 380.000,2212 5156 Silnice…………………………110.000.3113 5321 Základní škola…………………496.840,- rozpočet do 30.6.2007
3113 5021 Činnost knihovny……………….11.000,3319 5021 Ostatní zál. kultury……………..65.000,3392 5139 Zájmová činnost v kultuř………204.000,3419 5139 Tělovýchovná činnost…….…….30.000,3612 5021 Bytové hospodářství………….1.078.000,3613 5169 Veřejné osvětlení………………..95.000,3722 5169 Sběr a svoz kom. odpadu…….. 250.000,Strana č. 2

3725 6130 Zneškodňování odpadu
3745 5021 Péče o vzhled obce……………... 75.000,5512 5021 Požární ochrana………………...100.000,6112 5023 Činnost místní zprávy……… 1.431.000,Výdaje na rok 2007 celkem……………………..4.785.840,- Kč.
Výzva k občanům
Obecní zastupitelstvo vyzývá zájemce z řad občanů, kteří by měli zájem o spolupráci na
vytváření Jetřichovského zpravodaje. Svůj zájem můžete sdělit na OÚ nebo na tel. 724 224 960

Obecní úřad Jetřichov a firma RUMPOLD s.r.o.
si Vás dovoluje upozornit , že dne

26.4.2007 pro Vás zajistili

Svoz nebezpečných složek vytříděných z komunálního odpadu
Specielní svozní vozidlo bude sbírat tyto druhy odpadů :
oleje a tuky, barvy, ředidla, pryskyřice, lepidla, rozpouštědla, odmašťovací přípravky,
fotochemikálie, léky, pesticidy, (zahradní chemie včetně obalů), baterie (suché články),
akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti, televizory a staré lednice.
Nebezpečné odpady ze stavebnictví (eternit apod.) do tohoto svozu nepatří.
Svoz proběhne zastávkovým způsobem. Obsluhou svozného vozidla bude odpad
přebírán přímo od občanů. Občan předloží obsluze vozidla doklad o zaplacení svozu
tuhého komunálního odpadu na rok 2007 !!
SVOZNÍ TRASA PRO SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Ve čtvrtek 26.4.2007
Křižovatka Hynčice – Jetřichov
15,30 – 15,35
Bělidlo – směr Meziměstí
15,40 – 15,45
Křižovatka u hospody sv.Magdaleny
15,50 – 16,00
u bývalé váhy
16,05 – 16,10
Křižovatka u Domáňů
16,15 – 16,20

a dále
že dne 7.5.2007 pro Vás zajistili

Svoz velkoobjemového odpadu
Obec i svozová firma má zájem na tom, aby jste měli možnost zbavit se legálně odpadu, který nepatří
do sběrných nádob (matrace, koberce, nábytek atd.) a odpadu, který nepatří do sběrných nádob jako např.
papír, železo, plastové výrobky, pneumatiky !!
Odpad uložte u sběrných nádob (popelnice) u domů.

Strana č. 3

Tento svoz provede několik vozidel a každé vozidlo odveze určitý druh odpadu. Proto je
důležité, aby jednotlivé druhy byly uloženy u sběrných nádob viditelně odděleně a tak, aby je
bylo možné naložit.

1. Popelářské auto bude sbírat :
Odpad, který se nevejde do popelnic-staré matrace, starý nábytek, koberce, atd. Ostatní
odpad musí být v pytlích, krabicích nebo svázaný tak, aby jej obsluha vozu mohla naložitdrobný odpad volně pohozený na zemi nebude posádka vozu sbírat.
2. Avia bude sbírat
Papír – noviny a časopisy dohromady pevně svázané, kartónový papír zvlášť
pevně svázaný (chraňte před případným deštěm)!!
Pneumatiky z osobních vozidel (bez disků)
Železo (drobné části v sudech, kbelících atd.)

Odpad připravte u sběrných nádob v 7.00 hodin
Odpad nesmí být shromažďován na určených místech před příjezdem sběrného
vozidla ani shromažďován na jiných místech !
Případné dotazy zodpoví – Scheele Bohemia pan Rieger Bohuslav tel. 491 524 691
nebo 606 632 232
Správným nakládáním se všemi druhy odpadů pomáháte šetřit přírodu ve Vašem
okolí !!!
Dále upozorňujeme ty občany, že s platností od 1.4.2007, kteří nebudou mít zaplacen
poplatek za odvoz komunálního odpadu (popelnic) a nebudou mít vylepenu známku na
popelnici – nebude jim odpad odvezen. Rovněž, pokud bude pro nedostatek místa vedle
popelnice další odpad uložen v nesprávném obalu, i ten nebude odvezen. Občan ve
vlastním zájmu bude muset si zakoupit popelnici na další odpad a nebo zakoupit na
obecním úřadě pytel na odpad s označením firmy, která odvoz provádí. Ten jim potom bez
poplatku bude odvezen!!!
Nezapomeňte:
Odvoz komunálního odpadu – popelnic
Duben
Květen
Červen

10.04.2007, 23.04.2007
07.05.2007, 28.05.2007
11.06.2007, 25. 06.2007

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON č. 183/2006 Sb., platný od 1.1.2007
zrušil kompetence obcí pro ohlašování a povolování staveb všeho druhu. Stavební komise v obcích
mohou existovat a plnit úkoly samosprávy, ale od 1.1.2007 nemají žádné právo dávat souhlas
k provádění staveb. Kompetentními orgány pro povolování všech staveb jsou jen příslušné Městské
úřady-stavební úřady. Pro Vernéřovice v Meziměstí, pro Adršpach v Teplicích n.M. a pro ostatní
obce v Broumově.
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Stavebníci v obcích bez schváleného územního plánu (např. Jetřichov, Hynčice, Hejtmánkovice,
Otovice,…) mají při povolování staveb poněkud ztíženou situaci. Jednak nemají žádnou možnost
realizovat stavbu za tzv. „hranicí intravilánu“, což je čára vyznačená na mapě katastru nemovitostí v r.
1966. Přijde li stavebník s takovou žádostí, stavební úřad ji musí podle zákona zamítnout. To se netýká
objektů infrastruktury (kabely, potrubí, cesty…) Druhá komplikace spočívá v nutnosti posoudit vhodnost
stavby od samého počátku, tedy většinou v územním řízení. Teprve na základě tohoto posouzení může
stavební úřad rozhodnout o dalším postupu – zda stavbu lze následně realizovat, nebo je potřebné ještě
ohlášení a nebo je nutné klasické stavební řízení a vydání stavebního povolení, tak jako dříve. Toto
obecně platné pravidlo má výjimky, jejichž výklad je nad rámec této základní informace.
Nový schválený územní plán může prostor obce pro umístění nových staveb zvětšit za hranice
starého intravilánu a teprve potom lze očekávat i jisté procesní zjednodušení při povolování staveb i ve
stávajícím zastavěném území. O pořízení územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce.
Kdo chce zjistit, jak má v konkrétním případě svého stavebního záměru postupovat, měl by se
obrátit na příslušný Městský úřad- stavební úřad. Pro první kontakt možná stačí dotaz telefonicky
nebo e-mailem, skutečnou žádostí je teprve písemná žádost evidovaná podatelnou úřadu.
Nově umožňuje stavební zákon podat na stavební úřad žádost o předběžnou informaci, (tzv. územněplánovací informaci) o podmínkách využívání území a změn jeho využití na základě územního
rozhodnutí nebo územního souhlasu a o podmínkách provedení jednoduchých staveb. Tuto informaci
podává ten úřad, který pak ve věci vydává rozhodnutí.
Žádosti se podávají příslušnému úřadu na předepsaném formuláři a s předepsanými přílohami podle
vyhlášky č. 503/2006 Sb. Formuláře jsou k dispozici v tištěné podobě na stavebních úřadech ale i
elektronicky na webu, např.: mmr.cz .
Stavební úřady jsou zákonem zmocněny k tomu, aby využívaly přednostně zjednodušující postupy.
Někdy může nechtěně celé řízení zkomplikovat i stavebník nebo projektant, když je žádost podána
nešťastným způsobem a s nesprávnými nebo neúplnými přílohami, případně když skutečnost v terénu je
jiná, než je zakresleno v předložených podkladech, nebo chybí důležité souvislosti a stavební úřad to při
místním šetření zjistí. Takové věci se v minulosti stávaly. Cesta pak sice také může vést k cíli, ale bývá
dlouhá. – Přirovnal bych to k cestování autem. Do Prahy můžete jet nejkratší cestou na Hradec Králové a
pak po nové dálnici, nebo po silnicích druhé a třetí třídy přes České Budějovice- Karlovy Vary a
Liberec. Vždy záleží na všech zúčastněných – stavebníkovi –projektantovi –i úřadu, jak rychle bude
v mezích zákona o věci rozhodnuto. Za základ úspěchu považuji Projektanta s velkým „P“, případně
Architekta s velkým „A“. Vynaložené úsilí na projektovou přípravu se obvykle mnohonásobně
vrátí nejen v rychlosti vlastního povolovacího řízení, ale především v užitných i estetických
hodnotách stavby, m.j. ve skutečných nákladech na její pořízení a provoz.
Nové jsou od 1.1.2007 také úřední postupy při oznamování, že někdo něco hodlá stavět. V obci, která
má schválený územní plán, účastníci územního řízení (sousedé) nebudou dostávat vyrozumění do
vlastních rukou (doporučený dopis), jak bylo obvyklé v minulosti a jak tomu bude i nadále tam, kde
územní plán dosud není schválen. Je třeba pravidelně sledovat úřední desku obecního úřadu, kde budou
všechna zahajovaná územní řízení oznamována formou veřejné vyhlášky. To může být méně pohodlné
pro nejbližší sousedy, ale je tak dána možnost každému (nejen nejbližším sousedům), kdo by mohl být
stavbou nějak omezen ve svých právech, aby se jednání zúčastnil a uplatnit své připomínky nebo
námitky. Kdo nebude pravidelně sledovat úřední desku (1x za týden), může být později nemile
překvapen. Každá obec má úřední desku přístupnou i elektronicky na webu , např.: města.obce.cz.
Pokud jde o mediálně hlásané zjednodušení povolování staveb rodinných domů do 150m2 formou
ohlášení, k tomu lze uvést, že povinně předepsané přílohy k tomuto ohlášení mají stejný nebo i větší
rozsah než podklady pro dřívější klasické stavební řízení. Rozdíl je v tom, že stavební úřad nevede
správní řízení ukončené vydáním rozhodnutí s kulatým razítkem. Nově stavební úřad vše prohlédne,
zkontroluje a když nic z předepsaných náležitostí nechybí a není v rozporu s právními předpisy sdělí
stavebníkovi : Ano, takovou stavbu můžete realizovat. Pokud v „ohlášení“ chybí podstatné věci, není
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podaná písemnost považována za ohlášení, lhůta k vyřízení neběží a úřad se tím začne zabývat až bude
vše kompletní. Že v tomto mezidobí budou žhaveny pevné i mobilní linky telefonů a úřadu tak zřejmě
stoupnou náklady je zřejmé. Stručně řečeno: k ohlášení je nezbytné předložit úplně všechno, co je
potřeba, nebo se věc nepovažuje za ohlášení a nemůže být vyřízena. – Pokud jsou všechna úskalí
překonána a stavba je úspěšně povolena tzv. ohlášením, veškerá zodpovědnost za dodržení všech k věci
se vztahující předpisů, dohod a smluv je na stavebníkovi. Ten od stavebního úřadu v tomto případě
nedostane žádný soupis podmínek, neboť si všechno předem sám dohodl, smluvně zajistil a projekt má od
autorizovaného inženýra, který ručí za správnost.. Bylo by tedy zbytečné znovu úředně stavebníkovi
ukládat za povinnost aby dodržoval to, na co sám uzavřel smlouvu a nechal zpracovat projektovou
dokumentaci.
Stavební úřad a úřad územního plánování v průběhu výstavby i následně při užívání stavby
vykonávají státní dozor nad dodržováním ustanovení stavebního zákona, právních předpisů vydaných
k jeho provedení, jakož i nad dodržováním opatření obecné povahy (územní plán-využití území).
Dokončenou stavbu (povolenou podle nového zákona) může obvykle stavebník začít užívat bez
kolaudace, jen je předem povinen stavebnímu úřadu oznámit, že již stavbu dokončil. Ale se stavebním
úřadem bude muset stejně jednat, např. z důvodu potvrzení pro zápis dokončené stavby do katastru
nemovitostí.- Klasické kolaudační řízení bude tak jako dosud probíhat u staveb pro veřejnost
(živnostenské provozovny, bytové domy, škola, komunikace,...)
Nová právní úprava stavebních předpisů je v řadě ustanovení podstatně odchylná od zvyklostí,
kterými se praxe ubírala v minulosti. Tato krátká informace nemůže rozdíly obsáhnout. Je jen signálem
pro ty, kteří staví a nebo stavět chtějí, aby se včas = předem dostatečně informovali na příslušných
stavebních úřadech. Jen tak se lze vyhnout případným pozdějším překvapením nebo nepříjemnostem.
Dotazy, týkající se územně-plánovací dokumentace a možností funkčního využití území ve správním
obvodu Městského úřadu Broumov, úřadu územního plánování (tj. od Adršpachu po Božanov) je možné
zodpovědět na tel.:491 504 334 nebo e-mail: kubalik@broumov-mesto.cz, případně klasicky písemně.
Dotazy ke konkrétnímu umísťování a povolování staveb směrujte na příslušné stavební úřady MěÚ
Teplice n.M., MěÚ Meziměstí a MěÚ Broumov.
Ing. Daniel Kubalík
vedoucí úřadu územního plánování

Pozvání od hasičů
Místní organizace hasičů zve občany na tradiční pálení čarodějnic, konané jako obvykle na poslední
den v měsíci dubnu. Rodiče s dětmi mohou využít jako vždy lampiónového průvodu z křižovatky ve
středu obce od „Pumrovy váhy“. Sraz lampionků ve 20 hod. Oheň bude zapálen v 21 hod. Po upálení
čarodějnic je připraveno bohaté občerstvení. Akce není bezpečnostně zajištěna a probíhá na vlastní
nebezpečí
Na 28. 4. 2007 je zajištěn sběr železa a papíru. Prosíme občany aby tyto druhotné suroviny
připravily před dům. Sběrači si je naloží a odvezou. Drobný kovový odpad uložte do beden a noviny
s časopisy připravte svázané.
Na 19.května je připraveno okrskové hasičské cvičení na požárním cvičišti. Zúčastní se jako
obvykle i družstva z Polska a okolních hasičských sborů.
Proto si přejme aby počasí přálo a akce se vydařily. Srdečně zvou pořadatelé.
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JARO VE ŠKOLE
Letošní jaro jsme přivítali již 2. března společně s mateřskou školou návštěvou divadelního
představení v broumovském divadle „HURÁ, JARO JE TU!“.
Po týdenních jarních prázdninách, pěkně odpočatí a jarním počasím povzbuzení jsme se opět
vrhli do práce.
***************************************************************************
16. března se v naší škole konaly hned dvě akce.
Již zrána proběhlo školní kolo v mezinárodní soutěži MATEMATICKÝ KLOKAN.
Žáci 2. a 3. třídy soutěžili v kategorii „Cvrček“. Úspěšní byli všichni, ale přece jen někdo víc
a někdo méně:
1.místo … Jiří Šála (2. roč.)
2.místo … Amanda Mikulcová (3.roč)
3.místo … Ladislav Král (3.roč.)
4.místo … Michal Doležal (3.roč.)
Všem soutěžícím blahopřejeme !
**************************************************
Po matematické soutěži jsme se všichni převlékli a vrhli se do víru MAŠKARNÍHO BÁLU
společně s dětmi v mateřské škole. Rej to byl veselý, plný her a soutěží, jak se sluší na
správný masopust.

***************************************************************************
Jarní nálada vyvrcholila v BAREVNÉM TÝDNU od 26. do 30. března. Žáci se kromě učení
věnovali každý den práci ve výtvarných dílnách s velikonoční a jarní tématikou. Vyráběli
velikonoční vajíčka, všelijaké dekorační předměty, zdobili školu a pekli perníčky. Každý den
určovala jiná barva také naše oblečení.
Ve „žlutém úterý“ jsme navštívili místní knihovnu. Přivítala nás knihovnice paní Kohlerová a
vysvětlila dětem, jak to v jetřichovské knihovně chodí. Všichni byli nadšeni a hned si každý
nějakou knížku vypůjčil. Děkujeme za ochotu a laskavost paní Kohlerové a dětem přejeme
hodně pěkných čtenářských zážitků.
Před velikonočními prázdninami nás čeká ještě jedno divadelní představení v Broumově –
-„NAŠEL SE MEDVĚD“.
A teď už zbývá jen doplést pomlázky, dobarvit poslední vajíčka a těšit se na koledu.
Také vám všem

PŘEJEME VESELÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY
a krásné, sluncem prozářené jaro!
Děti, žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Jetřichov.
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Myslivci budou vystavovat
Myslivecké sdružení „Ráj“se sídlem v Hejtmánkovicích připravuje na dny 14 a 15. dubna výstavu
paroží v kulturním domě. Po oba dny bude výstava otevřena od 8. do 17 hod Současně bude po dobu
výstavy připraveno pro návštěvníky občerstvení.

Několik slov k ostatkům
Vraťme se ještě několika slovy k ostatkům a udržením jejich tradic. Protože TJ Sokol v současné době
ve své činnosti stagnuje, byl požádán obecní úřad o pomoc s organizací ostatků. Vzhledem ke
skutečnosti, že byly potíže na daný termín (6.3.) se zajištěním hudby, musel být termín posunut o 14 dní.
Předpokládalo se, že když ostatky budou pořádat dvě složky (TJ Sokol a hasiči) za pomoci obce, bude
organizační zajištění snažší. Opak je ale pravdou. Nakonec se však organizace podařila a podle hodnocení
účastníků se i akce líbila. Na místě tedy je, poděkovat všem 53 občanům, kteří se více či méně na
zajištění akce ostatků podíleli, zejména proto, že vše organizátoři zajišťovali ve svém osobním volnu bez
nároku na jakoukoliv odměnu.
Několik momentek z průvodu masek

Vydává kulturní, školská a sociální komise při OZ Jetřichov nákladem 200 ks.
Informace a příspěvky na tel. 491 582 425, 724 224 960
nebo elektronickou poštou na obecjetrichov@tiskali.cz, případně: falco-vyroba@cbox.cz
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