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Územní plán
obce Pasohlávky
Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební
úřad, (dále jen "úřad územního plánování"), jako pořizovatel Územního plánu Pasohlávky dle §6 odst.1 písm. c) a § 13 odst.1 zákona
č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen
"stavební zákon") oznamuje v souladu s §52 odst. 1 stavebního zákona a §171 - 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném
znění, zahájení řízení o vydání Územního plánu Pasohlávky a konání veřejného projednání.
Pořizovatel, v souladu s ustanoveními § 52 a § 22 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném
znění (dále jen "stavební zákon"), ve spojení § 172 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen "správní
řád"), oznamuje, že veřejné projednání návrhu Územního plánu Pasohlávky se bude konat dne 18. prosince 2013 v 15,00 hod. v sále
kulturního domu u Obecního úřadu Pasohlávky za účasti projektanta, společnosti AR Projekt s. r. o., Hviezdoslavova 29a, 602 00 Brno
- Ing. arch. Milan Hučík, který podá odborný výklad.
Úplné znění návrhu Územního plánu Pasohlávky bude vystaveno k veřejnému nahlédnutí ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. od
15. 11. 2013 u pořizovatele, především v úřední dny (pondělí a středa 8.00 - 17.00 hod.) místnost C332 a na Obecním úřadu Pasohlávky. Současně bude v elektronické podobě vystaveno na elektronické
úřední desce Městského úřadu Pohořelice http://www.pohorelice.cz
v sekci veřejné vyhlášky a na elektronické úřední desce Obce Pasohlávky http://www.pasohlavky.cz.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý
uplatnit své připomínky. Ve stejné lhůtě mohou proti návrhu Územního plánu Pasohlávky podat námitky pouze vlastníci pozemků
a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce
veřejnosti. Námitky, musí obsahovat odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčeného námitkou.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se
nepřihlíží. Námitky, připomínky a stanoviska se uplatňují písemně
a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je
uplatňuje.
Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých
bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

Oznámení obecního úřadu
Upozorňujeme občany, že obecní úřad bude
od 23. 12. 2013 do 5. 1. 2014 uzavřen.
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l prosinec 2013

Z jednání rady obce
Výpis z usnesení rady obce ze dne 15. 10.
RO schvaluje:
- uzavření Smlouvy č. 220/2013 o odvádění odpadních
vod mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a M. S.,
- uzavření Smlouvy č. 221/2013 o odvádění odpadních
vod mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a M. G.,
- uzavření Smlouvy č. 222/2013 o odvádění odpadních
vod mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a O. P.,
- Směrnici pro provedení inventarizace v roce 2013
a jmenování inventarizační komise starostou obce,
- uzavření Smlouvy o nájmu hrobového místa mezi
smluvními stranami Obec Pasohlávky a M. H.,
- uzavření Smlouvy o zajištění odborné praxe mezi
smluvními stranami Obec Pasohlávky a Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče,
Masarykovo nám. 1, 693 24.
RO souhlasí:
- na základě cenové nabídky společnosti Metrostav a. s.
s realizací přípojek pro stavbu technického zázemí,
- s pokácením dřevin na pozemcích v k.ú. Pasohlávky
p. č. 5686 a 5682 v místech budoucí cyklostezky,
- s pořízením sněhové radlice na nově pořízení zametací vůz (nákup z dotace SFŽP) dle cenové nabídky
společnosti Garden Studio s. r. o. Brno.
RO bere na vědomí:
- na základě poptávky provozovatele ČOV - Milan
Veselý, Břeclav, cenové nabídky na svoz a likvidaci
odpadů z ČOV Pasohlávky a schvaluje zadání této
zakázky společnosti STKO, spol. s r. o., Mikulov,
- cenovou nabídku společnosti Metrostav a. s. za
úpravy před restaurací "U Lasa" a souhlasí s realizací na jaře roku 2014 samostatným poptávkovým řízením, které si zajistí obec sama,
- plnění rozpočtu obce za leden - září 2013.
Výpis z usnesení rady obce ze dne 30. 10.
RO schvaluje:
- na základě žádosti Š. F., realizaci stavby vodovodní
přípojky pro pozemek parc. č. 5051/23 v k. ú. Pasohlávky dle předložené projektové dokumentace,
- uzavření smlouvy č. 223/2013 o odvádění odpadních vod
mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a M. V.,
- uzavření Smlouvy o nájmu hrobového místa mezi
smluvními stranami Obec Pasohlávky a V. P.,
- uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi
smluvními stranami Obec Pasohlávky a J. A. a J. A.,
- zpracování projektu na stavbu "Úprava komunikace
I/52 - vybudování přechodu pro chodce a veřejného

Z jednání rady obce
osvětlení - Pasohlávky",
- uzavření Smlouvy o umístění stavby a uložení části
rozvodné sítě na pozemku vlastníka mezi smluvními
stranami Obec Pasohlávky a Hotel Termal Mušov
a. s., Husova 200/16, 602 00 Brno,
- uzavření Smlouvy o umístění stavby a uložení části
rozvodné sítě na pozemku vlastníka mezi smluvními
stranami Obec Pasohlávky a Thermal Pasohlávky,
a. s., Pasohlávky 1,
- uzavření Smlouvy zakládající právo provést stavbu,
mezi smluvními stranami Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav, se sídlem náměstí T.G.Masaryka 42/3,
690 14 Břeclav 2; Obec Pasohlávky a Povodí Moravy,
s. p., se sídlem v Brně, Dřevařská 932/11, 601 75 Brno,
- uzavření Nájemní smlouvy č. 4/2013 mezi smluvními
stranami Obec Pasohlávky a ŽS REAL, a. s. Brno, Heršpická 813/5, 639 00 Brno (parkoviště v k. ú. Mušov),
- zadání projektové dokumentace pro záměr obce Mokřady
Pasohlávky (p.č. 5891, 4982/5, 4992/3, 4988/1, 6285).
RO souhlasí:
- se vzájemným odkupem / prodejem pozemků v okolí
místní prodejny Jednoty Mikulov - obecní chodník na
pozemku Jednoty a Jednota Mikulov chce rozšířit stávající parkoviště,
- s vybudování plynovodní přípojky pro rodinný dům
manželů M. a M. V.,
- s vybudování plynovodní přípojky pro rodinný dům
manželů J. a J. A.,
- na základě žádosti J. S., se stavbou dle předložené projektové dokumentace "Stavební úpravy a přístavby zastřešené terasy RD č. p. 73, na pozemku p. č.st. 467,
Pasohlávky".
RO bere na vědomí:
- "Posouzení stavu soustavy veřejného osvětlení v obci
Pasohlávky". RO schvaluje na základě dodané cenové
nabídky, výměnu svítidel na ulici k Jacht klubu,
- Rozsudek Krajského soudu Brno ve věci zrušení kolaudačního souhlasu vyd. 28. 12. 2011 MěÚ Pohořelice pro stavbu TIC na p. č. st. 417 v k. ú. Mušov, a to
zamítnutí žaloby,
- údaje z počítadla o počtu cyklistů a pěších na promenádě za rok 2012 a k 30. 9. 2013,

- výsledek ankety za plynofikaci obce, kde o připojení má zájem pouze 22 domácností z celé obce. RO předkládá tento bod
na projednání do ZO.
RO nesouhlasí na základě nabídky společnosti CAUTUM,
s. r. o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, s pořízením a instalací reduktorů el.energie na objekt ČOV. K této nabídce se lze vrátit,
až bude s tímto produktem více dlouhodobějších zkušeností.
RO neschvaluje realizaci odbočky užitkového vodovodu na
řadu užitkového vodovodu v páteřní infrastruktuře v místě napojení nové komunikace pro ATC Merkur. V současné době
nepovažuje za nutné, aby tato odbočka byla vybudována za nabízenou cenu 90 tis. Kč.

Výpis z usnesení rady obce ze dne 11. 11. 2013
RO schvaluje:
- uzavření Smlouvy č. 344/2013 o odvádění odpadních vod
mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a ETIMEX, spol.
s r. o., Rádlo 349, 468 03 Rádlo,
- uzavření Smlouvy č. 224/2013 o odvádění odpadních vod
mezi smluvními stranami Obec Pasohlávky a R. K.,
- na základě žádosti Českého svazu žen Pasohlávky bezplatný
pro ná jem kul tur ní ho domu pro po řá dá ní zá ba vy dne
16. 11. 2013 Babské hody a dne 23. 11. 2013 pro setkání seniorů. Náklady spojené s úhradou energií za spotřebu na babské
hody budou zaplaceny v hotovosti do pokladny obecního úřadu, pro setkání seniorů se tato úhrada promíjí. Současně se povoluje výjimka z nočního klidu při zábavě 16. 11. 2013 do
03,00 hod. následujícího dne,
- uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2012-12-03 mezi
smluvními stranami Obec Pasohlávky a PROSTAVBY a. s.,
Dědina 447, 683 54 Otnice,
- termín a program jednání zastupitelstva obce dne 20. 11. 2013
v 18:00 hod.
RO souhlasí:
- na základě žádosti společnosti AP INVESTING, s. r. o., Palackého 12, 612 00 Brno, se stavbou přípojky NN k čerpací
stanici užitkové vody dle předložené projektové dokumentace na stavbu "Thermal Pasohlávky - technická a dopravní infrastruktura, část A - přípojka NN",
- na základě žádosti Římskokatolické farnosti Pasohlávky s poskytnutím finančního příspěvku pro rok 2014 za podmínky,
že i zastupitelstvo obce schválí požadovanou částku v rozpočtu obce na rok 2014.

Oceněná knihovna
Ve čtvrtek 24. října 2013 se uskutečnil v konferenčním sále
Moravské zemské knihovny v Brně 3. ročník Slavnostního setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje.
Na setkání byly oceněny nejlépe pracující neprofesionální
knihovny z jednotlivých okresů Jihomoravského kraje. Součástí ocenění byla prezentace činnosti těchto knihoven. Na
setkání proběhlo hudební vystoupení, ve kterém se představilo
dívčí akordeonové trio žákyň ZUŠ z Havlíčkova Brodu.
Jednou z oceněných knihoven byla i Místní knihovna Pasohlávky a její knihovnice paní Alena Kratochvílová. Ocenění
získala nejen za knihovnickou činnost, ale i za spolupráci
s mateřskou a základní školou, za pořádání naučně zábavných
programů pro děti školního a předškolního věku a za čtenářský
kroužek pro děti, ve kterém se zaměřují na rozvoj čteného
i mluveného slova a na rozvoj pravidel správné komunikace.
Za svou činnost knihovnice a práce s dětmi patří paní Kratochvílové poděkování, čímž jí tímto veřejně děkujeme a gratulujeme k získání ocenění.
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Tomáš Ingr, starosta obce
Pasohlávský zpravodaj

Pasohlávský zpravodaj
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Babské hody:
Večer věnovaný mužům
V sobotu šestnáctého listopadu proběhl v místním sále už třetí ročník Babských
hodů. Hlavní téma těch letošních bylo věnováno hlavně pánům. Odpovídal tomu jak
výběr písní a tanců, tak i výzdoba celého sálu. Všude byly rozmístěny plechovky od
piva, pánské spodky, pyžama a košile.
"Baby" si pro návštěvníky připravily celkem tři taneční vystoupení. To úvodní
doprovázel mix písní, jejichž texty humorně vystihovaly mužské záliby a charakterové vlastnosti (fotbal, pivo, auta, ženy, sex…). U dalšího vystoupení ženy odhodily spodničky, pod kterými skrývaly trenýrky, jež jsou opět symbolem mužského
pokolení, čímž k němu opět vyjádřily své sympatie. Nejeden muž byl zklamán, že
odhalování skončilo pouze u trenýrek a nepokračovalo dál. To jim však stárky vynahradily u "půlnočního překvapení". To bylo stylizováno do velmi časté činnosti
většiny českých mužů, tedy sezení u televize v pohodlném křesle a s flaškou piva
v ruce. V úvodu se "baby" objevily v sepraných zástěrách, se šátkem na hlavě
a s prachovkou v ruce. Během tanečního čísla se však proměnily v dračice v sexy
šatičkách. Tím chtěly demonstrovat mužskému rodu, že ženy nejsou pouhé služky,
co se umí starat jen o domácnost, ale že dokážou být i sexy a muži by si je měli hlídat a hýčkat si je.
Ani po tomto půlnočním vystoupení se nikomu domů nechtělo, a tak zábava pokračovala až do brzkých ranních hodin. K tomu velkou měrou přispěla i kapela Na
2 fáze Hustopeče, která se hodně líbila, což dokládal i neustále plný parket tanečníků.
Opomenuta by neměla zůstat ani tombola, která také byla součástí večera. V ní si
mohli přijít na své nejen pánové, ale i dámy, stejně jako jejich ratolesti.
Závěrem by pořadatelé rádi poděkovali Obecnímu úřadu Pasohlávky, Svazu žen,
paní Haně Čonkové za šití krojů a všem, co se podíleli na organizaci celého večera.
Bc. Simona Jelénková

Společenská
kronika
Ju bilan ti prosinec
Nejstarší občanka
paní

Marie Hájková

oslaví 8. prosince

99. výročí narození.

Blahopřejeme a přejeme hodně,
hodně zdraví.
Vršková Božena
71 let
Šalplachtová Božena
70 let
Kalousek Jan
70 let
Osiková Emílie
70 let
Krejčiřík Jan
70 let
Slancová Eva
66 let
Krejčiříková Věra
66 let
Zemánek Jan
63 let
Adamíková Věra
62 let
Minařík Lubomír
61 let
Hojsák Ladislav
61 let
Pinkavová Marie
55 let
Urbánek Miloš
55 let
Jubilantům blahopřejeme a přejeme štěstí, zdraví a spokojenost.
Alena Slabá
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