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Vážení spoluobčané,
v úvodu tohoto čísla zpravodaje bych se spolu s vámi chtěl podělit o několik postřehů. V minulém
období jsme po nemalém úsilí získali dotace na zlepšení kvality života v naší obci. Některé investice
stály také nemalé peníze, kterých není nikdy dost. Co mě a mnohé z vás však mrzí nejvíce, že někteří
naši spoluobčané (opravdu naši spoluobčané!) se chovají k obecnímu, tedy našemu, majetku tak, že
jej ničí, poškozují a třeba se nestydí ukrást sazenice keřů přímo před kostelem. Nevím, co si mám o
takových občanech myslet. Další ,,dobrou“ reklamu nám dělají někteří nezaměstnaní, kteří jen
ukazují, jak je výhodné nepracovat, a pomalu ničí prostředí kolem prodejny potravin. Chtěl bych
proto na vás, na všechny apelovat: nenechejme si ničit to, co jiní pracně udělali! Období pro získání
dotací se pomalu naplňuje a budeme zřejmě ještě více odkázáni na své vlastní příjmy do obecní
pokladny. Jsem optimista a věřím, že část žádostí o dotaci z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj
(nová zahrada u MŠ, kaplička na Novém Vrbně), Regionálního operačního programu (příprava
pozemku na bývalé pile, II. etapa rekonstrukce kulturního domu), Programu rozvoje venkova MsK
(rekonstrukce veřejného osvětlení), Operačního programu životního prostředí (protipovodňová
opatření, včetně napojení na CZS) bude úspěšná. Chci poděkovat také vám, kterým není lhostejný
život v naší obci a sami se zapojujete do úklidu kolem domů i na prostranstvích, která patří třeba
Správě silnic Moravskoslezského kraje či obci. Za to vám, kteří bez velkých řečí sami přiložíte ruku
k dílu, upřímně děkuji. Mám možnost poznávat jiné obce v celém našem kraji a věřte, že naše obec se
nemusí stydět za to, jak vypadá. Jeden velký problém jsou obecní komunikace. Ale snad i na tuto akci
bude časem nějaká slušná dotace. Nepatříme k obcím do 500 obyvatel, tyto mají na místní
komunikace přímo programy. V blízkých dnech také začne čilý ruch kolem našeho kostela, kde se
podařilo získat dotaci ve výši 800 tisíc korun na opravu střechy.
V neděli 8. května proběhne v sále KD od 14 hodin oslava Dne matek, na kterou jste všichni srdečně
zváni, program pro maminky a babičky připravily děti Mateřské a Základní školy.
V pondělí 13. června proběhne další zasedání zastupitelstva, na které jste srdečně zváni. To už
budeme vědět, jak dopadly některé žádosti o dotace. V případě rekonstrukce KD by byl sál asi na dva
měsíce uzavřen pro pořádání akcí. V těchto dnech se připravují také nové smlouvy o nájmu
hrobových míst podle nových vyhlášek, a tak bude pronájem o něco vyšší, hlavně vzhledem ke
zvýšeným cenám služeb. Všichni budete vyzváni včas k podpisu nových smluv.
Také bych chtěl připomenout, že někteří z vás si ještě nevyzvedli na úřadě sadu historických
pohlednic, které jsou pro vás do každé rodiny připraveny zdarma. A pokud jste opomenuli, přijďte
také uhradit poplatky za odpad a psa.
Závěrem vám všem přeji příjemné prožití jarních dnů, všem s jarním počasím dobrou náladu a hlavně
pevné zdraví! A sobě si jen skromně přejme, aby naše vesnice byla ještě hezčí a útulnější, abychom se
do ní vždy rádi vraceli a aby se nám v ní dobře žilo!
Dušan Lederer, starosta obce
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Ilustrační foto k problematice poškozování obecního majetku

POKRAČOVÁNÍ SPOLUPRÁCE S PARTNERSKOU OBCÍ TURČIANSKÉ KLAČANY (SK)
Na podzim roku 2010 proběhly i na Slovensku komunální volby, které přinesly změny ve vedení naší
partnerské obce Turčianské Klačany. Začátkem letošního roku jsme byli kontaktováni novým panem
starostou, který projevil zájem o pokračování partnerské spolupráce našich obcí. První společné
jednání zástupců vedení obou obcí proběhlo 6. dubna na Slovensku. Na tomto jednání byla
předběžně dohodnuta forma další spolupráce. Ta by měla probíhat formou setkávání zastupitelů,
žáků škol a členů zájmových spolků a organizací. Jednalo by se vždy o jednodenní reciproční akce.
Dále se budou hledat možnosti financování setkávání občanů obou obcí z dotačních titulů evropských
fondů. První setkání proběhne 6. 5. 2011, kdy žáci naší základní školy zavítají do Turčianských Klačan,
kde je pro ně připraven branný den. Další akce jsou ve stádiu příprav.
Miroslav Černoch, místostarosta obce

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V OBECNÍCH LESÍCH K 30.4.2011
V dubnu 2011 se vytěžilo 26 m3 dříví (nahodilá těžba). Odvezlo se a prodalo 83 m3 dříví. Dále se
podařili zalesnit veškeré plochy určené k zalesnění. Z celkového počtu 35 tisíc sazenic je zalesněno
33 600. Počáteční stav lesního hospodářství v měsíci dubnu byl 93.209,-kč. Náklady na lesní provoz
činily 314.410,- Kč (těžba, přibližování, klest, dočištění, zalesnění, sazenice). Příjmy z prodeje dříví
činily 107.219,- Kč. Stav k 30.4.2011: -113.982,- Kč. V současné době OÚ již požádal o dotaci na
zalesňování ve výši 269.000,- Kč.
Zdeněk Svoboda, lesník
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ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ – II. ČÁST

Proč se máme zajímat o územní plánování?
II. část – kde se mohu seznámit s územně plánovací dokumentací
Stavební zákon upravuje mimo jiné soustavu orgánů územního plánování. Působnost ve věcech
územního plánování vykonávají orgány obcí a krajů, Ministerstvo pro místní rozvoj a ve zvláštních
případech Ministerstvo obrany.
Orgány obce zajišťují rozvoj území obce a ochranu jeho hodnot. Rozhodování v záležitostech
nadmístního významu přísluší orgánům kraje. V takovém případě však musí orgány kraje postupovat
v součinnosti s orgány dotčených obcí. Ministerstvo zasahuje do působnosti orgánů krajů a obcí jen
v záležitostech týkajících se rozvoje území státu, ale i tehdy postupuje v součinnosti s orgány
příslušných obcí a krajů. V problematice územního plánování se občan obrací:
- na stavební úřad v případě žádosti o územní rozhodnutí nebo územní souhlas,
- na obecní úřad v případě žádosti o pořízení územního plánu nebo jeho změny a v případě žádosti
o pořízení regulačního plánu nebo územní studie.
Pokud se chce občan seznámit se záměry v území nadmístního významu, je třeba se dotazovat na
zásady územního rozvoje na krajském úřadě. Koncepci rozvoje území obce obsaženou v územním
plánu mu nejlépe objasní na úřadu územního plánování, který je součástí obecního úřadu obce
s rozšířenou působností (ORP). Do územního plánu může nahlédnout také v obci nebo na stavebním
úřadě. Obzvlášť důležité je se s územním plánem seznámit před zakoupením nebo prodejem
nemovitosti (řešení území ovlivňuje cenu pozemku a staveb, zda se smí na pozemcích stavět, ale i
způsob, kterým mohou být pozemky a stavby užívány), ale i před pořízením projektové
dokumentace (územní plán stanovuje základní podmínky využití ploch – např. výškovou regulaci
zástavby, počet nadzemních podlaží, procento zastavění pozemku, někdy i tvar střechy apod.).
Občan a vydaná (schválená) územně plánovací dokumentace
Stavební úřad posuzuje soulad záměru žadatele s územním plánem, což je nezbytnou podmínkou
realizace záměru v území. Občanům lze doporučit jak účast na veřejném jednání k návrhu územně
plánovací dokumentace nebo její změny, tak nahlédnutí do této dokumentace již při prvních úvahách
o záměru, který se týká nakládání s nemovitostí, výstavby, změny stavby, změny využití stavby nebo
pozemku apod. Předejde se tak případným komplikacím a průtahům při územním a stavebním řízení,
mnohdy také zbytečným nákladům na přepracování projektové dokumentace.
Z územně plánovací dokumentace, jíž jsou zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán, je
pro občana zpravidla nejdůležitější územní plán. Je to proto, že je nejčastěji se vyskytující územně
plánovací dokumentací, která se týká bezprostředně jeho místa bydliště nebo jeho nemovitostí –
staveb a pozemků. Je možné se setkat se staršími, dosud platnými územními plány jednotlivých obcí
pod názvy územní plán sídelního útvaru nebo územní plán obce. Tyto územní plány byly pořizovány a
schvalovány podle již zrušeného stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Současný stavební zákon č.
183/2006 Sb., ponechává uvedené územní plány v platnosti po stanovené přechodné období – tj. do
31. prosince 2015. Do tohoto data je třeba územní plány upravit, v rozsahu provedené úpravy
projednat a vydat, jinak pozbývají platnosti, nebo je nahradit novým územním plánem.
ÚPD pro celé území obce, pořizovaná a vydaná podle současného stavebního zákona, se nazývá
jednoduchým termínem „územní plán“. Každý z vyjmenovaných územních plánů zahrnuje textovou a
grafickou část. Nejdůležitějšími údaji v územním plánu jsou hranice zastavěného území a vymezení
zastavitelných ploch. Hranice zastavěného území a zastavitelných ploch jsou rozhodující pro určení,
kde je možná nová výstavba. V územních plánech vydaných podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.,
jsou další velmi důležitou informací veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření.
Občan by se měl zajímat zejména o Hlavní výkres, který obsahuje zejména hranice zastavěného
území, zastavitelných ploch a urbanistickou koncepci. Barevné vyznačení a případný kód určují pro
jaký způsob využití je ploch území vymezena. Ve většině ÚP jsou rozlišovány plochy bydlení,
občanského vybavení (kultura, administrativa, školství, distribuce, sport aj.), dále výroby a skladování
(zemědělství, průmyslu, podnikání aj.), dopravní infrastruktury (komunikace, parkování), plochy
veřejné zeleně, plochy technické infrastruktury jako jsou například čistírny odpadních vod, regulační
stanice, vodojemy apod.
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Nezbytnou součástí výkresů je legenda. Barevně vyznačené ploše musí odpovídat stejná barevná
plocha a označení v legendě, kde je uveden název této plochy. Pod takto zjištěným názvem plochy
najdeme v textové části územního plánu podmínky pro využití ploch (ve starších územních plánech
tzv. regulativy). Zpravidla se uvádí hlavní využití plochy (např. bydlení), přípustné využití plochy (např.
individuální garáže, zahrady) a nepřípustné využití plochy (např. stavby pro výrobu a zemědělství). U
nových územních plánů jsou dále uvedeny podmínky prostorové regulace a v některých případech
podmíněné využití území (rozhodující při povolování je skutečnost, zda záměr splňuje podmínku,
která je u podmíněného využití uvedena, např. ochranu vnitřních prostor určených pro bydlení před
nadměrným hlukem).
Z dalších výkresů je možno vyčíst údaje o koncepci řešení krajiny, koncepci dopravní a technické
infrastruktury, veřejně prospěšných stavbách, veřejně prospěšných opatřeních a asanacích, popř. o
etapizaci.
Dalším z důležitých údajů územních plánů jsou limity využití území. Jedná se především o ochranná
pásma. Limity využití území vyplývají z právních předpisů (např. ochranné pásmo vysokého napětí 7
m) nebo jsou stanoveny na základě právních předpisů (např. výpočtem určené ochranné pásmo
živočišné výroby) nebo plynou z vlastností území (např. sesuvné území). Územní plány vydané podle
současného stavebního zákona limity využití území obsahují v koordinačním výkrese v odůvodnění
územního plánu, ve starších územních plánech je obvykle najdeme v závazné části územního plánu.
Jak již bylo uvedeno, občan by měl sledovat v územním plánu zejména:
- hranice zastavěného území,
- způsob využití ploch,
- zastavitelné plochy,
- podmínky pro využití ploch.
V územních plánech je dále třeba sledovat zejména veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná
opatření, neboť jejich vymezení ve vydaném územním plánu umožní omezit nebo odejmout
vlastnické právo k pozemkům a stavbám (vyvlastnit) nebo zřídit předkupní právo následně uvedené
na listu vlastnictví.
Nutné je věnovat pozornost možným změnám ÚP. Ke každému územnímu plánu mohou být
pořizovány změny. Ty jsou vyznačeny v samostatných výkresech a jejich konkrétní řešení nebývá
součástí původních výkresů. Změny územních plánů jsou uloženy stejně jako územní plány u
stavebního úřadu a obecního úřadu příslušné obce, dále většinou také u krajského úřadu a úřadu
územního plánování.
*Materiál je čerpán z publikace „Občan a územní plánování“ – práva a povinnosti občanů v oblasti
územního plánování, kterou vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování.

SPOLKY A ORGANIZACE
TJ DUBINA VĚTŘKOVICE
Domácí zápasy našich družstev v měsíci květnu:

MUŽI - OS III. třída
Den
Datum
Neděle
Neděle

ŽÁCI – OP
Den
Neděle
Neděle

Utkání

Začátek

Větřkovice – Březová
Větřkovice – Nové Sedlice

16:30
17:00

Datum

Utkání

Začátek

8. 5. 2011
22. 5. 2011

Větřkovice – Kobeřice
Větřkovice – Vávrovice

14:30
15:00

8. 5. 2011
22. 5. 2011

Pavel Černoch, TJ DUBINA Větřkovice
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TAZI-TEAM
Hlavní čarodejnice Pajdavka od Větrné Hůrky děkuje všem malým i velkým čarodejnicím , že se i přes
nepříznivé počasí zúčastnily letošního sletu. Velká pochvala zvláště patří maminkám Janě Střílkové a
Lucii Krasulové, které pro své male ratolesti vytvořily nádherné kostýmy. Poděkování dále patří:
Zemědělskému družstvu Slezská Dubina Větřkovice, p.Miroslavu Černochovi, TJ"Dubina" Větřkovice,
hasičskému sportovnímu družstvu Větřkovice, p.Oldřichu Šenkovi, Řeznictví LubomírHluchý, Obci
Větřkovice a všem ostatním, kteří se podíleli na přípravě sletu.
Jarka Klapetková
ŽIVOTNÍ JUBILEA V MĚSÍCÍ KVĚTNU OSLAVÍ
70 let pan Blaheta Zdeněk
75 let paní Jahnová Berta

75 let paní Černochová Anežka

KALENDÁŘ AKCÍ
KVĚTEN - ČERVEN 2011


Neděle dle počasí – 13:00 hod.
Májový výšlap k řece Moravici – pořádají členky ČČK – termín bude upřesněn na stránkách obce
a vyhlášen místním rozhlasem



Neděle 8. 5. 2011 – 14:00 hod.
Den matek – program připravený pedagogy a dětmi ZŠ a MŠ Větřkovice
KD Větřkovice



Sobota 28. 5. 2011 – 19.00
Travesty show – Dvouhodinová zábavná show ostravské travesty skupiny „Divoké kočky“
Předprodej vstupenek v ceně 180,- Kč bude zahájen 9. 5. 2011 na obecním úřadě.
KD Větřkovice



Sobota 28. 5. 2011 – 20:00 hod.
Májová taneční zábava – pořádá TJ DUBINA Větřkovice
Areál TJ DUBINA Větřkovice



Neděle 29. 5. 2011 – 14:00 hod.
Kácení máje – pořádá TJ DUBINA Větřkovice
Areál TJ DUBINA Větřkovice



Pátek 3. 6. 2011 – 21:00 hod.
IV. Noční soutěž v požárním útoku – pořádá SDH Větřkovice
Areál firmy JK Food



Neděle 5. 6. 2011 – 13:00 hod.
Dětský den – pořádají členové MS Dubina a proběhne na trase od chaty MS Dubina Větřkovice
k chatě ZOD u třetího rybníka formou myslivecké naučné stezky kolem rybníků (psi, rostliny,
střelba, zvěř, soutěže). Na chatě u 3. rybníka bude opékání párků. S ohledem na počasí může být
termín posunut.
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INZERCE

Ceník inzerce ve Větřkovském zpravodaji
Propagace činnosti místních složek a zájmových organizací:
ZDARMA
Komerční sdělení ve formátu A4:
1.200,-Kč
Komerční sdělení ve formátu A5:
800,-Kč
Komerční sdělení ve formátu A6:
300,-Kč
Název:
Vydavatel:
Periodicita / Náklad:
Měsíc vydání:
Kontakt pro příjem příspěvků:
Příjem inzerce:

Větřkovský zpravodaj
Obecní úřad Větřkovice, Větřkovice 197, 747 43
Měsíčník / 250 výtisků - NEPRODEJNÉ
Květen 2011
cernoch.m@centrum.cz
starosta@vetrkovice.cz
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