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Brezen 2007 OBEC PASEKA

Co nás ceká v letošním roce......

Podání žádostí o dotace na tyto akce:

-Výmena oken na budove ZŠ ( dotace z Programu obnovyvenkova- vyhlašuje Olomouckýkraj)
- II. etapa rekonstrukce vodovodu a kanalizace v obci ( vyhlašuje Olomouckýkraj)
- Podpora kulturních aktivit v obci ( žádost o dotaci ve výši 80 tis.Kc, vyhlašuje Olomouckýkraj)

Název projektu Paseka LUGHNASADH 2007-2008 (Zdenek Knápek)
Cílem projektuje rozšírení a zkvalitnení kulturních zájmových aktivit obcanu žijících v obci Paseka,
v obcích na unicovsku, žáku výtvarného oboru ZDŠ v Unicove, studentu výtvarného oboru na
Universite Palackého v Olomouci a amatérskýchi profesionálníchvýtvarníku zOlomouckého kraje

-Rekonstrukce místní komunikace k podnikatelským objektumv obci p.c.2202/1 v k.ú.Paseka u Štb.-
Betonárská výrobna Pecina ( vyhlašuje MMR CR )

- Rekonstrukce místní komunikace k podnikatelským objektum p.c. 2253/1 - JONAP, Papedo - pekárna,
Cukrárská výrobna Žmolíková (vyhlašuje M:MRCR )

- Cástecná rekonstrukce koupa1ište (celkové náklady I. etapa do 3 mil. Kc - vyhlašuje MMR CR )

Zahájeni techto akcí je podmíneno získáním dotaci

Vvpracování projektu financované z fondu z EU na Mo akce:

-Projekt cyklostezlcyPaseka - LDN
V mesíci únoru 2007 se nám již podarilo ukoncit dodatecnédedické rízení nekterýchmajitelu
pozemku, probíhají jednání s Pozemkovým fondem CR o výkupu cástí pozemku a soucasnedobe
finna VlSSO Olomouc pracuje na prípraveprojektu. .

- Projekt "Náves"
Jedná se o projekt ozelenení ploch v obci,výsadba okrasnýchkeru, stromu, chodnícku,instalování
lavecek. Odpocinková zóna pro maminky s detmi v míste u KD - hrište, pru1ezky,lavickya jiné.

- Projekt "Sportovne relaxacní centrum" u hrište
Pri získání dotace zahájení výstavby v roce 2008

Dále nás cekají tyto akce:

-Výmena oken na bytovce cp. 215 (z financních duvodu bude rozdelenana II. etapy)
- Nákup eI. sporáku do bytu na DPS cp.295
- Oplocení obje1ctp'jDP~- výsadby živého plotu
-Výsadba stromfi'v lesu. !

- ll. kruhový objezc).11nových RD za Vosátkovým
Tyto akce budou fmancne 100% pokryty z rozpoctu obce a budou se realizovat v tomto roce

Jirí Blažek,starosta obce



Rodice hodnotili Základní školu v Pasece

V ríjnu na spolecné trídní schuzce byli osloveni všichni rodice žáku naší školy, aby se
podíleli na hodnocení školy, jež má být podkladem pro vypracování vlastního školního
vzdelávacího programu, který vstoupí v platnost od 1. zárí 2007 a podle kterého se budou
vyucovat naši noví prvnácci.

Základní školu v soucasnosti navštevuje 48 detí, rozdáno bylo 39 dotazníku (do každé
rodiny jeden), zpet se nám vrátilo 21 vyplnených dotazníku. Rodice odpovídali celkem na 20
otázek a své odpovedi ohodnotili známkoujako ve škole 1-5.

Pokud se zameríme na toto hodnocení, zjistíme, že prevažují jednicky, je tu však i
mnoho dvojek. Horší známky škola obdržela v daleko menší míre. Trojek bylo celkem 5, a to
u otázek 4, 8, 12, 16 a 17. Ctverky nejsou, petky jsou 4, a to opet po jedné u bodu 4,9, 16 a
17. Po výpoctu prumerné známky, jsme zjistili, že nejhure je na tom v rodicovské klasifIkaci
bod 16 (Jste spokojeni s prací nepedagogického personálu ve škole?) se známkou 1,43 a bod
17 (Jste spokojeni se stravováním , výberem a kvalitou stravy?) se známkou 1,38. Samé
jednicky rodice pridelili bodum 5, 7, 10 a 14 - viz tabulka hodnocení, ve které jsou uvedena i
zneníjednotlivýchotázek: .

Otázka
císlo

5.
7.
10.
14.
20.
1.
2.
13.
3.
6.
15.
19.
12.
11.
18.
4.
8.
9.
17.
16.

I

Znení otázky Prumerná
známka

1,00
1,00
1,00
1,00
1,05
1,09
1,09
1,09
1,10
1,10
1,15
1,18
1,20
1,23
1,24
1,28
1,30
1,30
1,38
1,42



Nekolik rodicu doplnilo známky také svými pripomínkami. V pripomínkách a žádostech
se vícekrát objevovalo nekolik požadavku:

ý' Méne domácích úkolu (5krát), k tomu je nutno pridat infonnaci, že se jednou objevil
i požadavek na více domácích úkolu.

ý' Škola v prírode byla zminována také 5krát, a to tak, že byla chválena a bylo
navrhováno porádat ji každý rok.

ý' Škohú družina, tohoto bodu se týkaly dva požadavky:
a) ranní družina (4krát) a prodloužeIÚprovozu do 16hod. (lkrát),
b) zvetšení kapacity družiny (4krát). .

K temto dvema bodum nám p. reditelka ZŠ sdelilanásledující infonnace:
Vzhledem k drívejším ústním žádostem rodicu byl provoz školní družiny ode dne
15.11.2006 zkušebne rozšíren a navštevovat ji mohou všichni žáci školy, kterí navštevují
1.-4. rocru'k. Ranní družina i rozšírení ŠD je podmíneno financním príspevkem
z Krajského úradu v Olomouci (rozpoctem školy) a kapacitou zarízení. Jednání probíhají
úspešne a ranní družina je plánována od 1.9.2007(od nového školního roku) a stejne tak i
naplnení šD všemi zájemci. K tomuto bodu prirazujeme i pochvalu paní vychovatelce "('

Adolfové, která se objevila v jednom z dotazníku.

ý' Bodem, ke kterému se také vyjádrilo více rodicu, jsou obedy ve školní jídelne (4krát).
Rodice si prejí zdravejší výživu, více zeleniny, ovoce, rýže, testovin, luštenin,
zpestrení napr. zákuskem :nebozdravou sladkostí. K tomuto bodu mužeme priradit i
návrhy rodicu k doplnení pitného režimu ze strany školy.
Škola k tomuto sdeluje, že krome akce Škohú mléko (200 ml mléka 2krát týdne)
dostala od zdravotní pojištovny Metal Aliance ovocný vitamínový koncentrát, který
ucitelky rozdelují detem.

ý' Vyskytla se i pripomínka ke zlepšení prístupnosti školy (2krát), zde je však nutné vzít
na vedomí zajištení bezpecnosti žáku v budove, která nemuže být volne prístupná, a
požadavek pevného konce vyucování (lkrát).

ý' Požadavek sportovních kroužku i pro hochy (lkrát) - na tuto výzvu zareagovala paní
Jarmila llloušková, která od nového pololetí vede pri ZŠ kroužek/oddíl míCOvýchher
(házené), který prozatím navštevuje 20 žáku (hochu i dívek ze všech rocníku),
pravidelné tréninky jsou rozdelené do dvou dnu - streda - starší žáci, ctvrtek- mladší.
žáci, vždy od 16.00 do 17.30 hod. Chteli bychom touto cestou vyslovit podekování
paní trenérce za obetavost. .'

-/' Další pripomínky se vyskytly vždy jen jednou: prísnost ucitelu, pozdejší hodina
zacátku trídrúch schuzek, nesouhlas s "cernými puntíky", umožnit detem návštevu
kina. .

-/' Objevily se i pochvaly, kterých si velmi vážíme: kroužky ve škole, výlety pro žáky,
ruzní ucitelé pro ruzné predmety (3krát), dobré vztahy ve škole.

ý' Jedna maminka si preje zaradit výuku cizího jazyka už od 1. trídy a více spojovat
mladší žáky se staršími.

-/' Záverem srovnání školy v Pasece a v jiných místech (ot. c. 18): jeden hlas rodicu pro
nemožnost srovnání, trikrát se dostalo pochva1y škole v Pasece, jednou se objevilo
potvrzení, že po postupu na druhý stupen u staršího sourozence, byla úroven škol a

vedofos~ stejná. .
..;"t

Za ško~skouradu vypracovala Mgr. M. Orságová
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UPOZORNENl:

povoLENÍ K NAKLÁDÁNÍS VODAMIVYDANÁPO DATU 1.1.2002PLATÍ DÁLE !!! .

VÝŠE UVEDENÉ PLATÍ OBDOBNE I PRO povoLENÍ K vypoušTENÍ ODPADNÍCH VOD DO
VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH!!!

----- ""----------

STUDNA PRO FYZICKOU OSOBU NEPODNIKAJÍCÍ
VYBUDOVANA
PRED ROKEM VYBUDOVANÁ PO ROCE 1955

1955
EXISTUJE POVOLENI NEEXISTUJE POVOLENI

K NAKLÁDÁNÍ S VODAMi A KNAKLÁDÁNÍ S VODAMI ANI
STAVEBNÍ POVOLENÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ODEBRANA ODEBRANA
VODA SLOUŽÍ K VODA JE

NENÍ ROZLIŠEN ÚCEL uŽITÍÚCELU POUŽÍVÁNA ..

ZÁSOBOVÁNÍ K JINÝM
ODEBRANÉ VODY

PITNOU VODOU ÚCELUM

úcel užití "pitná

stací ústní cestné' voda" je uveden

prohlášení, že v platném

studna byla
povolení;

vybudovaná pred
pokud ne, stacÍ

r. 1955 cestné prohlášení, .'
že studna slouží
k tomuto úcelu

Jsou i nadále
PLATÍ LZE POŽÁDAT

JE NUTNE JE NUTNE
považovány za DOSAVADNÍ O

POŽÁDAT POŽÁDAT O
povolené, POVOLENÍ PRODLOUŽENÍ

O POVOLENÍ DODATECNÉ
NENÍ TREBA

K NAKLÁDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO
K NAKLÁDÁNÍ STAVEBNÍ

ŽÁDAT O
S VODAMI, POVOLENÍ

S VODAMI POVOLENÍ
POVOLENÍ (termín podání (termín podání

K'NAKLÁDÁNÍ pokud v rozhodnutí (žádost je treba žádosti není žádosti není
S VODAMI nebyla omezena podat omezen datem omezen datem.

jeho platnost do 30.6.2007) 30.6.2007) 30.6.2007)

STUDNA PRO FYZICKOU OSOBU PODNIKAJÍCÍ A PRO PRÁVNICKOU OSOBU (FIRMU)

VYBUDOVANÁ PRED ROKEM 1955 I PO ROCE 1955

EXISTUJE POVOLENÍ
NEEXISTUJE POVOLENÍ.K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI

K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI A ANI STAVEBNÍ POVOLENÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

NENÍ ROZLIŠEN ÚCEL uŽITÍ NENÍ ROZLIŠEN ÚCEL UŽITÍ ODEBRANÉ VODY
ODEBRANÉ VODY

JE NUTNÉ
POŽÁDAT

JE NUTNÉ POŽÁDAT O
LZE POŽÁDAT O PRODLOUŽENÍ

O POVOLENÍ
K NAKLÁDÁNÍ DODATECNÉ STAVEBNÍ

STÁVAJÍCÍHO POVOLENÍ s VODAMI POVOLENÍ
(žádost je treba podat (te.rmfnpodání (termín podání žádosti není omezen

do 30.6.2007) žádosti není datem 30.6.2007)
omezen datem

30.6.2007)



V soucasné dobe probíhá v médiích rada zprávo ukoncení platnosti povolení k odberu vody ze studen.
Vzhledem k tomu, že tyto zprávy nejsou zcela jednotné a casto situaci nevysvetlují, ale spíše zamlžují,
predkládámeVám následujícívysvetleník pochopenístavuveci. .

Pro objasnení všech okolností je treba vrátit se do historie, kdy byl na úseku vodního hospodárství
v platnosti zákon c. 11/1955 Sb.' Dle § 50 vládního narízení c. 14/1959 Sb., (provádecí vyhlášky k tomuto
zákonu) odbery podzemních vod ze studní, které byly vybudovány pred 1. lednem 1955', byly nadále
považovány za povolené. '. . .

Od 1.1.2002 vstoupil v platnost zákon c. 254/2001 Sb., který s menšími zmenami platí dodnes.
V prechodných ustanoveních § 127je zde uvedeno, že práva a povinnosti založené dle dosavadních právních
predpisu zustávají i nadále zachovány, pokud zákon nestanoví výslovne jinak. To znamená, že odbery ze
studnívybudovanýchpredrokem 1955jsoui nadáleplatnéa nenítrebao nic žádat. .

Tzv. Euronove1ou vodního zákona (zmenou c. 20/2004 Sb.) bylo v clánku TI doplneno následující
ustanovení, cit.: " Platnost povolení k odberupovrchových apodzemních vod, s výjimkoupovolení k odberum
podzemních vod ze zdroju urcených pro individuální zásobování domácností pitnou' vodou, d platnost
povolení k vypouštení odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci do
31. prosince 2001, zaniká nejpozdeji dnem 1. ledna 2008, pokud nezanikne uplynutím doby, na kterou byla
udelena,je-li tato doba kratší... II . . .

Kdo tedv má vlastne žádat a o co?

1. V prvé rade o nic žádat nemusí ti, kdo mají studnu vybudovanou pred rokem 1955 a tato studna
slouží pro zásobování domácnosti pitnou vodou (tento pojem v sobe zahrnuje i bežnou potrebu pro pr~C
sociální zarízení, zalévání ci jiný úcel' spojený s touto' domácností - dríve byla taktop'Oužívaná odebraná
voda oznacována jako tzv. "užitková voda"). V tomto prípade stací slovní cestné prohláš.ení.majitele,.že
studna byla vybudovaná pred rokem 1955, které není treba nikam odevzdávat v písemné forme (casto je.
napr. uvedeno ve znaleckém posudku ci kupní smlouve na rodinný dum, že na pozemku se nachází studna'
urcitého pravdepodobného stárí). Tot~ osvobození však prestává platit. ve chvíli, kdy odebraná voda
z takovéto studny slouží k zásobování napr. provozovny urcené k podnikání, a to i v prípade, že by se
jednalo o jediný zdroj pitné vody pro tuto provorovnu.. Vzhledem k tomu, že se v tomto prípade jedná o '

zmenu úcelu využití, nelze žádat o povolení k prodloužení platnosti stávajícího povolení, ale je nutné
požádat o vydání povo~enízcela nového. .

2. Co se týká studen, které byly vybudovány po datu 1.1.2002, tedy s pocátkem úcinnosti nynejšího'
platného zákona o vodách, vlastníci techto studen by meli mít platné jak stavební povolení na vybudování
tohoto vodního díla, tak nakládání s vodami. Pokud toto nemají, iedná se o protiprávní stav (nepovolená
stavba a nedovolený odber podzemních vod) a vystavují se sankci ve výši do 50 000,- Kc (fyzické osoby) a
do 10 000 000,- Kc (podnikající fyzické osoby nebo právnické subjekty). Pokud.taková osoba má zájem o
nápravu, je treba požádat u zdejšího vodoprávního úradu nejen <>povolení k nakládání s vodami, ale i o
dodatecné povolení stavby. Žádosti vcetne výctu potrebných dokladu jsou k dispozici na webových
stránkách mesta na adrese www.unicov.cz v r:ubriceMestský úrad/Formuláre ke stažení.

3. Nejsložitejší situace je v prípadech studen, které byly vybudovány po roce 1955, cca v ol5dbbí
60. až 80. let. Dle v této dobe platné právní úpravy by melo být pred zahájením stavby.studny vydánOi
stavební povolení i povolení k odberu, ale postup jednotlivých stavebních úradu byl v ruzných lokalitách
odlišný. Pokud jste majiteli takovéto studny, doporucujeme nejdríve dohledat co nejvíce dostupných
materiálu, ve kterých je jakákoli zmínka o studni (napr. stavební povolení na stavbu rodinného domu,
kolaudacní rozhodnutí apod.) a s temito doklady navštívit zdejší vodoprávní úrad, kde budete obeznámeni
s dalším postupem. Pokud existuje vydané povolení k nakládáni s vodami, lze požádat o prodloužení
platnosti tohoto povolení, a práve v techto prípadech je termín podání žádosti omezen k datu 30.6.2007
(v prípade podání žádosti v tomto termínu platí stávající povolení i po 1.1.2008 až do doby vydání
rozhodnutí, kterým se jeho' platnost prodlužuje). V prípade pozdeji podané žádosti Vám stávající platné
povolení koncí 31.12.2007 a nelze jej prodloužit,je treba žádat o vydání povolení zcela nového.

Se zvláštním upozornením se obracíme na majitele odberných zarízení tzv. '"ražených studen"

(zejména zahrá<J}íáre)..Ivv prípad~ te~hto odberu C?o~udne~ylo ,vyd~~ povol~ní,k ~akládání s vodami) se
jedná o nedovolériý 04perpomocl zvláštníhotechmckeho zanzem a tudlZo protipravm stav.

li"

V prípadejakýchkoli dotazu ci nejasností se, prosím, obracejte na pracovníky vodoprávního úraduna odboru
životního prostredí Mestský úrad v Unicove , tel. 585 088 330.



Obec Paseka zve všechny obcany
a jejich prátele na tradicní

Obeení ples
v KD Pasece

tentokrát v sobotu 10.3.2007
od. 20.00 hod.

hudba FOFROV ANKA
. Vstupné 50,-Kc

Bohatá tombola a obcerstvení

Laskave žádáme prípadné sponzory,
aby dary do tomboly predali v kancelári OÚ v Pasece, a to nejpozdeji ve stredu dne
7.3.2007 do 17.00 hod., Dekujeme

; Kulturní komise

zve všechny deti, rodice,babicky,dedecky a ost. na

DETSKÝ KARNEVAL

tentokrát v nedeli 11.3.2007
od 14.30 -17.30 hod.

v KD v Pasece

Je zajišten pestrý program se soutežemi, bohatá tombola,
budou vyhodnoceny nejhezcí masky

Vstupné:
masky zdarma,

deti 5 Kc, dospelí 10 Kc.

Prijdte se pobavit a zasoutežit si!
Dekujemevšemsponzorumza dary pro deti

Sdružení SPV Aerobic
zve všechny príznivce tance
a dobré nálady na netradicní

PLES "HAWAI"

v sobotu 17.3.2007

KD Paseka zac.19.30 hod.
hudba FOFROV ANKA

Prijdte se s námi pobavit
a uzavrít plesovou sezónu
v Pasece Dekujeme všem sponzorum za dary do tomboly



--~-- -----------
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Povinné vÝmeny ridicských prukazu

Obracíme se na všechny držitele ridicských prukazu, které byly vydány
od 1.7.1964 do 31.12.1993,

jejichž povinná výmena musí být provedena do 31.12.2007,

aby o výmenu ridicského prukazu požádali vcas a ušetrili si tak zbytecné potíže a prutahy ve frontách.Výmena
probíhá na odboru dopravy MÚ v Unicove.

Pro výmenu dosud platného RP za nový je nutno vyplnit žádost a predložit jednu barevnou nebo cernobílou
fotografii z poslední doby (rozmer 3,5 x4,5 cm), stávající ridicský prukaz a platný doklad totožnosti žadatele
(obcanský prukaz, pas).
Vzhledem k velkému poctu ridicských prukazu urcených k výmene je smyslem této informace dosažení
rovnomerného tempa výmeny a odstranení stresu vyvolaných obrovským náporem žadatelu tesne pred
koncem roku 2007. Tohoto stavu není možné dosáhnout bez základní znalosti problematiky a aktivní
spoluúcastí držitelu ridicských prukazu.

tel. 585 088 318
..

TRÍDENÍ SKLA

Z duvodu NUTNOSTI trídení cirého (bílého) a barevného skla, pribudou
v naší obci další kontejnery.

Žádáme tedy obcany, aby vhazovali trídené sklo do oznacenýchkontejneru.
Dekujeme

, , ,
NOVY STAVEBNI ZAKON c. 183/2006 ulatný od 1.1.2007

V návaznosti na výše uvedený zákon se obracejte se žádostmi, vyjádreními,dotazy apod. na
úrad s rozšírenou pusobností tzn. Mestský úrad Unicov, odbor výstavby,tel. 585 088 226

Jedná se zejména o: žádosti o stavební povolení, ohlášky stavebních úprav, ohlášky udržovacích prací

Ohlášení stavebnímu úradu nevyžadují napr. vyjímáme dle § 103 zák. c. 183/2006Sb.

e) udržovací práce, jejichž provedení nemuže negativne ovlivnit zdraví osob, požární bezpecnost,
stabilitu a vzhled stavby, životní prostredí a bezpecnost pri užívání a nejde o udržovací práce na stavbe,
která je kulturní památkou (napr. výmena strešní krytiny, výmena oken),
POZOR - napr. výmena nových krovu podléhá stavebnímu povolení

d) c.7 ploty do vX.šky 1,8 m, které nehranicí s verejne prístupnými komunikacemi a s verejným
prostranstvím' .

h) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemení se vzhled stavby ani
zpusob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivu životního prostredí a jejich provedení nemuže
negativne ovlivnit požární bezpecnost (napr. prícky (zdené, sádrokartonové )

-.----.-------..-.-.------.---...--.-.------------.-.



POPLATKY
Upozornujeme obcany, že poplatky za odpad,hrbitov a psy jsou splatné do 31.3.2007

Po splatnosti výše uvedeného data bude úctováno penále ve výši 50,-Kc

Poplatek za odvoz tuhého domovního odpadu na rok 2007 bude cinit Kc 260 za trvale hlášenou
osobu, tak jako v roce 2006.

Splatnost poplatku je od 1.2. 2007 do 31.3.2007 a to pouze v úrední dny tedy v pondelí a stredu
vždy od 8-12 a 13 -17 hodin.

Dále bude vyhlášen místním rozhlasem termín minimálne 1 soboty, kdy bude možné poplatek
uhradit na obecním úrade. Prosíme respektujte termíny a dobu zde uvedené k provádení plateb.
V tuto dobu se samozrejme bude vybírat také poplatek za psa (60 Kc/pes) a poplatky za hrobové
místo ( ty platí nájemce hrobového místa na místním hr"bitovepodle velikosti hrobu ).

Pokud (tedv mužete zvolit) nekdo nerad platí hotove, je možné poplatky za odpad ci psa uhradit
prevodem na úcet obce (nejdríve v únoru 2007, nejpozdeji dne 31.3.2007).

Vzor úhrady pres bankovní úcet: 4 clenná rodina pana Adama, jejíž clenové jsou hlášeni na cp.
Paseka 985 platí za odpady v roce 2007 : 4 osoby x Kc 260 = Kc 1.040,-

Císlo úctu Obce Paseky: 180 171 2379/0800
Variabilní symbol: 1337
Konstantní symbol: 308
Zpráva pro príjemce: odpad, Adamovi cp. 985 (nutné napsat vaše jméno, cp.)
Za psa, kterého mají rádne nahlášeného zaplatí na stejný úcet
60,- Kc, VS 1341 , KS: 308, zpráva pro príjemce: pes, Adam cp. 985 (vaše jméno, cp.)

Ješte pro úplnost výše úhrad za psa podle poctu:

1 pes 60 Kc, 2 psi 150 Kc, 3 psi 240 Kc, 4 psi 330 Kc, 5 psu 420 Kc
Plátce, který je trvale hlášen v obecním byte (cp. 8,189,215, 295 v Pasece) platí za 1 psa
200 Kc, za 2 psy 500 Kc.

fug. Jitka Šcucková

OBEC PASEKA
'18397 rnSEKAi5.17
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