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Obec vy da la pu b li ka ci o Ří ma nech
Za stu pi tel stvo obce schvá li lo na svém

za se dá ní dne 8. 12. 2010 složení fi nanč ní -
ho a kon t rol ní ho vý bo ru Za stu pi tel stva
obce pro vo leb ní ob do bí 2010 - 2014. Fi -
nanč ní vý bor, kte rý má ze zá ko na po vin -
nost kon t ro lo vat hos po da ře ní s ma jet kem
a fi nanč ní mi pro střed ky obce, bude pra co -
vat v ná sle du jí cím složení: M. Man din co vá 
- před sed ky ně, Z. Sed lá ko vá, M. Čásla vo -
vá, L. Šne p fen berg a P. Bra cek. Kon t rol ní
vý bor, kte rý má kon t ro lo vat pl ně ní usne se -
ní Za stu pi tel stva a Rady obce, dodržová ní
práv ních před pi sů Obec ním úřa dem, bude
pra co vat v ná sle du jí cím složení: M. Osi ka
ml. - před se da, Z. Ka d líč ko vá, J. Sý ko ro vá, 
L. Tu ček a R. Ku če ra.

Rada obce schvá li la založení ko mi sí,
kon krét ně ko mi si pro kul tu ru a sport a ko -
mi si pro roz voj a vý stav bu v obci. Ko mi se
pro kul tu ru a sport by se měla hlav ně za -
bý vat otáz kou kul tur ní ho a spor tov ní ho
dění v obci. Ko mi se pro roz voj a vý stav bu
v obci se bude za bý vat otáz ka mi roz vo je
obce a sta veb ní ho ře še ní jed not li vých
žada te lů o vý stav bu v obci (po dob ně jako
v mi nu los ti byla sta veb ní ko mi se).
Složení ko mi sí na vrh li jed not li vé kan di -
dát ní stra ny. Po kud by ně kdo z ob ča nů
měl zá jem pra co vat v ně kte ré z ko mi sí,
nechť se na hlá sí na obec ním úřa dě.

Nepořádek
u kontejneru
na hřbitově

Vý pis  z usne se ní rady obce ze dne 29. 11. 2010
RO schva lu je:

- změ nu pro voz ní doby v re stau ra ci La gu na v ob do bí 12/2010 -
03/2011,

- ce ník zboží od 1.12. 2010 v re stau ra ci La gu na,
- smlou vu o nájmu po zem ku č. 6/2010 uza vře nou mezi Obcí Pa so hláv -

ky a L.N.,
- smlou vu o ob sa zo vá ní ka pa cit v ATC Mer kur v roce 2011 uza vře nou

mezi CK Pressburg, s. r. o., ces tov ní kan ce lář Olo mouc a obcí Pa so -
hláv ky,

- smlou vu o bu dou cí smlou vě o zří ze ní věc né ho bře me ne uza vře nou
mezi  Te le fó ni ca O2 Czech Re pub lic, a. s., Pra ha a obcí Pa so hláv ky,

- ná jem ní smlou vu č. 32/2010 uza vře nou mezi obcí Pa so hláv ky
a black MA CHI NE s. r. o., Ni kol či ce,

- smlou vu o pro de ji poš tov ních ce nin č. 982607-1796/2010 uza vře nou 
mezi Čes kou poš tou, s. p., Pra ha a obcí Pa so hláv ky,

- smlou vu č. 202/2010 o od vá dě ní od pad ních vod uza vře nou mezi obcí 
Pa so hláv ky a L. H.,

- smlou vu č. 340/2010 o od vá dě ní od pad ních vod uza vře nou mezi obcí 
Pa so hláv ky a Bis kup stvím br něn ským, Brno,

- smlou vu č. 203/2010 o od vá dě ní od pad ních vod uza vře nou mezi obcí 
Pa so hláv ky a M. D.,

- smlou vu č. 204/2010 o od vá dě ní od pad ních vod uza vře nou mezi obcí 
Pa so hláv ky a P. P.,

Vážení spo lu ob ča né, obec Pa so hláv ky ve spo lu prá ci s mi k ro re gi o -
nem Mi ku lov sko vy da la pu b li ka ci s ná zvem "Po sto pách řím ských le gií
v kra ji pod Pá la vou". S ná pa dem vy dá ní pu b li ka ce při šel bý va lý za stu pi -
tel obce pan A. Ur bá nek, kte rý požádal o vy čle ně ní fi nanč ní část ky
v roz počtu obce. Na zá kla dě to ho to pod ně tu a schvá le ní vy čle ně né část ky 
byl oslo ven pan Ba lázs Ko moróc zy z Ar che o lo gic ké ho ústa vu Aka de mie 
věd ČR, kte rý se svý mi spo lu pra cov ní ky při pra vo val tex to vě i gra fic ky
před mět nou pu b li ka ci. Křest pu b li ka ce pro bě hl na ve letr hu ces tov ní ho
ru chu Re gi on tour 2011 v Brně. Fi nanč ně se na vy dá ní po dí le la obec Pa -
so hláv ky za při spě ní Ji ho mo rav ské ho kra je a spo leč nos ti Ther mal
Pa so hláv ky a. s. Ad mi nis tra tiv ně pro jekt za jišťova la ta jem ni ce mi k ro re -
gi o nu Mi ku lov sko paní M. Ef fen ber ge ro vá a pra cov ni ce obce paní
M. Čásla vo vá. Tím to bych chtěl všem, kte ří se na vy dá ní pu b li ka ce po dí -
le li, a také panu Ur bán ko vi za jeho pod nět, po dě ko vat. 

Pu b li ka ce je zdar ma k vy zved nu tí na obec ním úřa dě.
            Tomáš Ingr, starosta obce

Vážení spo lu ob ča né,
na Nový rok jsem byla na hřbi to vě

a zhro zi la jsem se ne po řád ku u kon tej ne -
ru, kde se ku pi la čím dál vět ší hro ma da
od pa du. Chci Vám říci, že kon tej ner má
i ze za du prostor na vho ze ní od pa dů. Ne -
moh la jsem se na to dí vat a celé jsem to
ukli di la. Dá vej te si příš tě vět ší po zor a ne -
dě lej te ne po řá dek i na ta ko vém mís tě jako
je hřbi tov.

                             L. Mikulášková

Vý bo ry a ko mi se

Z činnosti rady a zastupitelstva obce
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- smlou vu č. 205/2010 o od vá dě ní od pad ních vod uza -
vře nou mezi obcí Pa so hláv ky a Z. H.,

- ko ná ní za stu pi tel stva obce dne 8. 12. 2010 včet ně pro -
gra mu jed ná ní.

 RO bere na vě do mí:
- ná vrhy vo leb ních stran k ob sa ze ní vý bo rů zas t u pi tel -

stva obce a ko mi sí rady obce,
- pře hled hos po da ře ní RZ La gu na v le tech 1999 - 2010,
- zna lec ký po su dek k oce ně ní po zem ků pro úče ly ne pe -

něžité ho vkla du obce do spo leč nos ti Ther mal Pa so -
hláv ky a. s.

RO uklá dá obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr na pro ná -
jem čás ti po zem ku p.č. 3163/27 v k. ú. Mu šov k umís tě ní
pří stav ní ho mola vý let ní lodě, a to na dobu ur či tou do
31. 12. 2014 za cel ko vou cenu 2.000 Kč/rok.

RO uklá dá obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr na pro ná -
jem čás ti po zem ku p. č. 3163/42 a 3163/27 o cel ko vé
vý mě ře 24 m2 v k. ú. Mu šov, za cel ko vou cenu
2.000 Kč/rok. Před mět ná část po zem ku bude sloužit k umís -
tě ní 2 ks dře vě ných bu něk k pro vo zo vá ní lod ní do pra vy.

RO sou hla sí s pro jek tem a pro jek to vou do ku men ta cí
pro sta veb ní ří ze ní na stav bu "Ther mal Pa so hláv ky - mul -
ti funkč ní ob jekt a in frastruk tu ra na po lo ostro vě" za
spl ně ní pod mín ky, že veš ke ré od pad ní vody od chá ze jí cí
do obec ní splaš ko vé ka na li za ce bu dou mě řeny a mě ří cí
za ří ze ní bude ka lib ro vá no dle plat ných před pi sů.

Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 13. 12. 2010
RO schva lu je:

- smlou vu za klá da jí cí prá vo pro vést stav bu uza vře nou
mezi Obcí Pa so hláv ky a L. N.,

- úpra vu pro voz ních ho din v re stau ra ci La gu na a to: dne
24. 12. 2010 - za vře no a 31. 12. 2010 12.00 - 17.00 hod.,

- smlou vu o pro de ji uby to va cích ka pa cit uza vře nou
mezi TIPA TOUR  zá jezdy, s .r. o , Okříš ky a obcí Pa -
so hláv ky,

- zá měr vy bu do vá ní pev né zá kla do vé des ky na hřiš ti,
- ko ná ní zas t u pi tel stva obce dne 22. 12. 2010 včet ně

pro gra mu jed ná ní.
RO bere na vě do mí:

- pl ně ní roz počtu za le den - lis to pad 2010,
- in for ma ci sta ros ty o jed ná ních s pa nem R. K. ve věci

možné smě ny po zem ků.
RO pro jed na la roz po čet Obec ní ho úřa du Pa so hláv ky,

ATC Mer kur a RZ La gu na pro rok 2011. Na zá kla dě pro -
jed ná ní bu dou roz počty před loženy fi nanč ní mu vý bo ru
a za stu pi te lům k pro jed ná ní.

Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 3. 1. 2011
RO schva lu je:

- po dá ní žádos ti k zís ká ní do ta ce na po ří ze ní ko mu nál -
ní ho čis tí cí ho stro je,

- pro mi nu tí po plat ku za pro ná jem sálu KD dne
29. 1. 2011 pro ko ná ní akce Mys li vec ký ples,

- uza vře ní Do dat ku č. 12 ke Smlou vě o do dáv ce vody
z ve řej né ho vo do vo du čís lo 409, uza vře ný mezi Vo -
do vo dy a ka na li za ce Břec lav, a.s. a obcí Pa so hláv ky,

- uza vře ní Do dat ku č. 1 ke Smlou vě o sou hla su s umís -
tě ním a re a li za cí stav by na po zem ku ČR – ÚZ SVM č.
UZ SVM/BBV/5703/2008-BBVM uza vře né mezi
Úřa dem pro za stu po vá ní stá tu ve vě cech ma jet ko -
vých, Břec lav a obcí Pa so hláv ky.

RO bere na vě do mí:
- pře hled od ve de ných po plat ků z uby to va cí ka pa ci ty

a re kre ač ní ho po plat ku dle se zna mu uby to va cích za -
ří ze ní,

- žádost ře di te le Zá klad ní ško ly a ma teř ské ško ly Dr nho -
lec o zvý še ní pří spěv ku za rok 2010 z dů vo du pro pla ce -
ní do vo le ných pro za měst nan ky ně v Pa so hláv kách,

- žádost P. D. na pro ná jem tra fi ky na au to bu so vé za -
stáv ce Pa so hláv ky za úče lem roz ší ře ní služeb pro tu -
ris ty v obci, a to pro vo zo vá ní půj čov ny jízd ních kol,
ma lo ob chod ní pro dej a uby to va cí agen tu ra,

- zna lec ký po su dek čís lo 2566 - 94/2010 na oce ně ní
po zem ků pro úče ly vkla du obce do spo leč nos ti Ther -
mal Pa so hláv ky a. s.,

- pro ná jem po zem ků v ATC Mer kur Pa so hláv ky, kte ré
jsou ur če ny k po sky to vá ní re kre ač ních a pod ni ka tel -
ských služeb v ATC v době pro vo zu tj. 1. 4. 2011 -
31. 10. 2011. Ceny služeb bu dou účto vá ny podle plat -
né ho ce ní ku.

RO uklá dá:
- obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr na pro ná jem po zem -

ků v k. ú. Mu šov - p. č. 5144 o vý mě ře 4007 m2, p. č.
3149/14 o vý mě ře 408 m2 a p. č. 3149/12 o vý mě ře
157 m2,

- obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr na od pro dej po zem -
ků p. č. st. 884 o vý mě ře 178 m2, p. č. 5036/1 o vý mě ře 
270 m2 a p.č. 5033 o vý mě ře 118 m2, vše v k. ú. Pa so -
hláv ky, za cenu 300 Kč/m2,

- obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr na pro ná jem po zem -
ků v k.ú. Mu šov - par ce ly p.č.st. 357 o vý mě ře 52 m2,
p. č. st. 359 o vý mě ře 26 m2, p. č. st. 361 o vý mě ře
26 m2, p. č. st. 362 o vý mě ře 26 m2, p.č.st. 363 o vý mě -
ře 26 m2 a p. č. st. 364 o vý mě ře 26 m2,

- obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr na vklad po zem ků
do spo leč nos ti Ther mal Pa so hláv ky a. s.,

- obec ní mu  úřa du zve řej nit zá měr pro na jmout po zem -
ky v k.ú. Mu šov, jed ná se o po zem ky p.č. 3163/5, 10,
14, 23, 24, 27, 39, 42, 72, 107, 108, 109, 112, 223,
224, 244, 267, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 
278, 280, 282, 283, 284, 307, 308, 325, 329, 332, 333, 
335, 363 a p.č. 3164/92, 166.

Rada obce ne sou hla sí s žádos tí L.H. o udě le ní vý jim -
ky k umožnění vjez du po cyk los tez ce na par ce le p.č.
5051/75 a 5051/82 v k.ú. Pa so hláv ky, k ob jek tu ne mo vi -
tos ti č. e. 1050, za úče lem zá so bo vá ní ne mo vi tos ti. 

Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 10. 1. 2011
RO schva lu je:

- uza vře ní Smlou vy o prá vu stav by mezi obcí Pa so -
hláv ky a Čist ším střed ním Po dy jím, Br něn ská 65,
69201 Mi ku lov, na stav bu "Sběr ný dvůr Pa so hláv ky"
na po zem cích parc. č. 5004/5, 4565/2, 4565/3 v k. ú.
Pa so hláv ky,

Z činnosti rady a zastupitelstva obce
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Z činnosti rady a zastupitelstva obce
- ode psá ní po hle dáv ky ve výši 5.250 Kč, po pla tek

z uby to va cí ka pa ci ty, spo leč nos ti Sklo Bo he mia, a. s., 
Zá mec ká 550, 582 91 Svět lá nad Sá za vou, na zá kla dě
sdě le ní In sol venč ní ho správ ce, ve kte rém sdě lu je, že
po hle dáv ky obce Pa so hláv ky ne bu dou uspo ko je ny,
neboť zpe něžení ma jet ku ne po sta ču je ani na úhra du
po hle dá vek za ma jet ko vou pod sta tou,

- uza vře ní Smlou vy o po skyt nu tí do ta ce z roz počtu Ji -
ho mo rav ské ho kra je v rám ci pro gra mu: Pod po ra
udržová ní čis to ty cyk lis tic kých ko mu ni ka cí v Ji ho -
mo rav ském kra ji mezi Obcí Pa so hláv ky a Ji ho mo rav -
ským kra jem, Žero tí no vo nám. 3/5, 601 82 Brno,

- zru še ní vý bě ro vé ho ří ze ní na za káz ku "Za jiš tě ní
práv ních služeb",

- uza vře ní Ná jem ní smlou vy č. 1/2011 mezi obcí Pa so -
hláv ky a M.J., F.K.,

- vy řa ze ní ma jet ku dle před ložených ná vrhů na vy řa ze -
ní z ma jet ku obce na úse cích obec ní úřad, RZ La gu na
a ATC Mer kur k 31. 12. 2010,

- ko ná ní zas t u pi tel stva obce dne 19. 1. 2011 včet ně
pro gra mu jed ná ní.

RO bere na vě do mí:
- ce ník pro ná jmů a po sky to va ných služeb v ATC Mer -

kur,
- sta tis ti ku po ří ze ných zá zna mů v ově řo va cí kni ze, do -

šlé poš tě a Czech Point.
RO sou hla sí s pro jek tem a pro jek to vou do ku men ta cí

pro sta veb ní ří ze ní na stav bu „Ho tel Ter mal II.“. Pod mín -
kou obce Pa so hláv ky je, že na vy ús tě ní splaš ko vé
ka na li za ce z Ho te lu Ter mal II. do obec ní splaš ko vé ka na -
li za ce bude umís tě no mě ří cí za ří ze ní od pad ních vod.

RO uklá dá Obec ní mu úřa du zve řej nit zá měr na pro ná -
jem po zem ků p. č. 3163/50,60,73, p. č. st. 245/2 a 322, vše 
v k. ú. Mu šov, za část ku 170.000 Kč/rok. 

Vý pis z usne se ní zas t u pi tel stva obce ze dne 8. 12. 2010
ZO schva lu je:

- vo leb ní ko mi si pro vol bu čle nů fi nanč ní ho a kon t rol -
ní ho vý bo ru ve složení: A. M., I. Ž., S. Š.; schva lu je
pro ve de ní hla so vá ní taj nou vol bou; zři zu je v sou la du
s § 117 zák. č. 128/2000 Sb., o ob cích fi nanč ní vý bor
v po čtu pěti čle nů; zři zu je v sou la du s § 117 zák.
č. 128/2000 Sb., o ob cích kon t rol ní vý bor v po čtu pěti
čle nů; schva lu je zprá vu vo leb ní ko mi se o vý sled ku
vo leb do fi nanč ní ho a kon t rol ní ho vý bo ru za stu pi tel -
stva obce, 

- mě síč ní od mě nu ne u vol ně ným čle nům za stu pi tel stva
obce s účin nos tí od 8. 12. 2010,

- smlou vu o vý půjč ce uza vře nou mezi obcí Pa so hláv ky 
a Zá klad ní ško lou Po ho ře li ce, pří spěv ko vá or ga ni za -
ce, Po ho ře li ce, 

- obec Pa so hláv ky se stá vá za kla da te lem zá jmo vé ho
sdružení práv nic kých osob s ná zvem Mi ku lov sko –
desti nač ní spo leč nost; zakla da tel skou smlou vu a sta -
no vy zá jmo vé ho sdružení Mi ku lov sko - desti nač ní
spo leč nost; pově řu je sta ros tu obce Pa so hláv ky k za -
stu po vá ní na usta vu jí cí Val né hro ma dě zá jmo vé ho
sdružení Mi ku lov sko - desti nač ní spo leč nost; Zá stup -

ce za Obec Pa so hláv ky do or gá nu zá jmo vé ho
sdružení, ná sle dov ně: vý kon ná rada - To máš Ingr, do -
zor čí rada - Mar ti na Do mi no vá; Roč ní výši člen ské ho
pří spěv ku 5.000 Kč; Mi ku lov sko - desti nač ní spo leč -
nost,

- pro vo leb ní ob do bí 2010 - 2014 zá stup ce obce Pa so -
hláv ky do sdružení obcí "Čis tá Jih la va", dob ro vol né -
ho svaz ku obcí "Mi ku lov sko" a dob ro vol né ho svaz ku 
obcí "Čist ší střed ní Po dy jí" sta ros tu obce. Pro pří pad,
že by se sta ros ta obce ne mohl jed ná ní sdružení obcí
"Čis tá Jih la va", dob ro vol né ho svaz ku obcí "Mi ku lov -
sko" a dob ro vol né ho svaz ku obcí "Čist ší střed ní Po -
dy jí" zú čast nit, de le gu je za stu pi tel stvo obce jako
ná hrad ní ka mís tosta rost ku obce,

- pro vo leb ní ob do bí 2010 - 2014 zá stup ce obce Pa so -
hláv ky do dob ro vol né ho svaz ku obcí "Cyk lis tic ká
stez ka Brno - Ví deň" mís tosta rost ku obce. Pro pří pad, 
že by se mís tosta rost ka obce ne moh la jed ná ní dob ro -
vol né ho svaz ku obcí "Cyk lis tic ká stez ka Brno - Ví -
deň" zú čast nit, de le gu je za stu pi tel stvo obce jako
ná hrad ní ka sta ros tu obce,

- že úze mí po lo ostro va na jižním bře hu No vo mlýn ské
nádrže (ob last V pís kách), bude ře še no i na dá le pro
využití k ze mě děl ským úče lům a ni ko liv k re kre a ci,

- že na ve dou cí ho ATC Mer kur a RZ La gu na bude vy -
psá no vý bě ro vé ří ze ní. 

ZO de le gu je:
- pro vo leb ní ob do bí 2010-2014 na val né hro ma dy spo -

leč nos tí Vo do vo dy a ka na li za ce Břec lav, a. s., STKO
spol. s r. o., Mi ku lov a Vi nofrukt a. s., Dol ní Du na jo -
vi ce, jako své ho zá stup ce sta ros tu obce. Pro pří pad, že 
by se sta ros ta obce ne mohl z vážných dů vo dů jed ná ní
val né hro ma dy zú čast nit, de le gu je za stu pi tel stvo
obce jako ná hrad ní ka mís tosta rost ku obce. 

- pro vo leb ní ob do bí 2010 - 2014 na val né hro ma dy
spo leč nos ti Ther mal Pa so hláv ky a. s. jako své ho zá -
stup ce paní V. B.

ZO na zá kla dě žádos ti J. Š., ne schva lu je po ří ze ní změ -
ny územ ní ho plá nu obce Pa so hláv ky, kte rá spo čí vá ve
zří ze ní re kre ač ně spor tov ní zóny na jižním bře hu
Novomlýnské nádrže.

Vý pis z usne se ní za stu pi tel stva ze dne 22. 12. 2010
ZO schva lu je:

- roz počto vé opat ře ní č. 4/2010.
- dle ust. § 13 zák. č. 250/2000 Sb., o roz počto vých pra -

vi dlech roz počto vé pro vi zo ri um obce Pa so hláv ky
tak, že do doby schvá le ní řád né ho roz počtu obce na
rok 2011 bu dou jed not li vé pa ra gra fy čer pá ny ma xi -
mál ně do výše 1/12 sku teč ných ná kla dů roku 2010.
ZO schva lu je nad rá mec roz počto vé ho pro vi zo ria
úhra du po za sta ve né plat by STA VIT, s. r. o. Brno, ve
výši 530.744,62 Kč za pří stav bu cvi čeb ny MŠ Pa so -
hláv ky,

- Obec ně zá vaz nou vy hláš ku č. 3/2010 o míst ním po -
plat ku z uby to va cí ka pa ci ty,

- Obec ně zá vaz nou vy hláš ku č. 4/2010 o míst ním po -
plat ku za pro voz sys té mu shro mažďo vá ní, sbě ru, pře -
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pra vy, tří dě ní, využívá ní a od stra ňo vá ní ko mu nál ních od pa dů,
- Obec ně zá vaz nou vy hláš ku č. 5/2010 o míst ním po plat ku ze vstup né -

ho, 
- Obec ně zá vaz nou vy hláš ku č. 6/2010 o míst ním po plat ku ze psů, 
- Obec ně zá vaz nou vy hláš ku č. 7/2010 o míst ním po plat ku za užívá ní

ve řej né ho pro stranství. 

Za stu pi tel stvo obce:
- bere na vě do mí při po mín ku ob čan ské ho sdružení "Ob ča né za ochra -

nu kva li ty byd le ní v Brně - Kní nič kách, Roz dro jo vi cích a Ji na čo vi -
cích", U luhu 23, 635 00 Brno po da né k ná vr hu změ ny č. 3 ÚPN SÚ
Pa so hláv ky,

- vy ho vu je ná mit ce manželů P. a B. J. po da né k ná vr hu změ ny č. 3
ÚPN SÚ Pa so hláv ky - míst ní ko mu ni ka ce ozna če na jako DT2 bude
vy řa ze na z ve řej ně pro spěš ných sta veb. Ná mit ce spo leč nos ti VI -
NOFRUKT a. s., Kos tel ní 416, 691 85 Dol ní Du na jo vi ce po da né
k ná vr hu změ ny č. 3 ÚPN SÚ Pa so hláv ky - míst ní ko mu ni ka ce ozna -
če na jako DT2 bude vy řa ze na z ve řej ně pro spěš ných sta veb a po zem -
ky p. č. 3163/551 a3163/549 v k.ú. Mu šov ne bu dou do tče ny ve řej ně
pro spěš nou stav bou T1 - vo do vod pro ve řej nou po tře bu. Tra sa vo do -
vo du bude pře ložena na po zem ky obce Pa so hláv ky.

- za mí tá ná mit ku spo leč nos ti VI NOFRUKT a. s., Kos tel ní 416, 691
85 Dol ní Du na jo vi ce po da né k ná vr hu změ ny č. 3 ÚPN SÚ Pa so -
hláv ky, ve kte ré spo leč nost ne sou hla sí, aby po ze mek p.č. 4566/74
v k. ú. Pa so hláv ky byl do tčen změ nou ozna če nou 3.15 - UZ - plo chy
ve řej né ze le ně s tím, že navrženou změ nou bude hod no ta po zem ku
znač ně snížena. 
Odů vod ně ní za mít nu tí: na čás ti po zem ku p.č. 4566/74 v k. ú. Pa so -
hláv ky jsou ve změ ně územ ní ho plá nu vy me ze ny za sta vi tel né plo chy
SO - plo chy smí še né obyt né, dále OL - plo chy lá zeň ské, na zbyt ku po -
zem ku pak jsou vy me ze ny plo chy UZ - plo chy ve řej né ze le ně a pro -
chá zí jím také navržená míst ní ko mu ni ka ce. Plo chy ve řej né ze le ně
jsou si tu o vá ny pou ze v čás ti po zem ku, kte rý smě řu je od této ko mu ni -
ka ce k vod ní plo še. Z cel ko vé ho ur ba nis tic ké ho ře še ní je pa tr né, že vět -
ši na po zem ků v těs né blíz kos ti nádrže, kte rá je za hr nu ta do
na d re gi o nál ní ho bi o ko ri do ru, jsou po ne chá ny bez zá stav by, s ote vře -
ným po hle dem na vod ní hla di nu. Vý jim kou jsou jen plo chy u plá no va -
né ho pří sta vu a plo chy na va zu jí cí na stá va jí cí kemp. 
Zá mě rem obce je rov něž míst ní ko mu ni ka ci, ko pí ru jí cí okra je nádrže,
využívat pře de vším pro pěší a cyk lis tic ký pro voz, ve zklid ně ném
režimu. Vzhle dem k cha rak te ru re kre ač ně - lá zeň ské ho úze mí je nut né
ko mu ni ka ce pro pěší a cyk lis ty le mo vat v ma xi mál ní míře ve řej nou ze -
le ní a v da ném pro sto ru za cho vat i vý hle dy na vod ní hla di nu, pa no ra ma 
Pá la vy. V cel ko vém souč tu za sta vi tel ných ploch bude výše uve de ný
po ze mek, i přes umís tě ní ploch ve řej né ze le ně a míst ní ko mu ni ka ce,
možno dle uve de né ho ná vr hu za sta vět z cca 60%,

- kon sta tu je ově ře ní ve smys lu s ust. § 54 odst.2 zá ko na č.183/2006 Sb. 
o územ ním plá no vá ní a sta veb ním řádu (sta veb ní zá kon), ve zně ní
poz děj ších před pi sů, že ná vrh změ ny č.3  územ ní ho plá nu sí del ní ho
útva ru Pa so hláv ky není v roz po ru s po li ti kou územ ní ho roz vo je,
s územ ně plá no va cí do ku men ta cí vy da nou kra jem, s vý sled kem ře še -
ní roz po rů, se sta no vis ky do tče ných or gá nů a sta no vis kem kraj ské ho
úřa du,

- vy dá vá ve smys lu usta no ve ní § 6 odst.5 písm.c) sta veb ní ho zá ko na
za použití ust. § 43 odst.4 a § 55 odst. 2 sta veb ní ho zá ko na, v sou la -
du s ust. §§ 171 až 174 zá ko na č.500/2004 Sb., správ ní řád, ve zně ní
poz děj ších před pi sů, ust. § 13 a pří lo hy č. 7 vy hláš ky č.500/2006
Sb.,  o územ ně ana ly tic kých pod kla dech, územ ně plá no va cí do ku -
men ta ci a způ so bu evi den ce územ ně plá no va cí čin nos ti, for mou
opat ře ní obec né po va hy změ nu č. 3 ÚPN SÚ Pa so hláv ky.

Z činnosti rady . . .
Klasická slepičí polévka pro duši
Jack Can field, Mark Vic tor Hansen
Nepohodlní  
Mar ga ret Murphy
Mozaiky  pro šikovné ruce
Alison Hepburnová
Mrazivá pouta  
Kay Hooper
Psanec  
Louis L’ Amour
Pláč ve tmě 
Pe ter Watt
Půlnoční rituál
Laura Walden
Ani peklo, ani ráj  
Linda Howard
Záludné vlny  
James Patterson
Kopí osudu  
Wilbur Smith
Byla jsem otrokyní v satanské sektě 
Ulla Fröhling
To se ti jen zdá  
J. D. Robb  
Mistrovská hra
Sid ney Shel don
Očistné plameny  
Ma rie - José Brunel, Dorothé Olliéric
Dary dračí královny  
Traci Har ding
Atlantida, po stopách zmizelých měst
v Evropě a Středomoří  
Da vid H. Chldress
Sny ukryté v závoji  
Francesca Marciano
Černý rytíř  
Candice Proc tor
Jezero naděje  
Doorothy Garlock
Důvěrné tajnosti  
Fern Mi chaels
Kde stoupá dým  
Emilie Rich ards
Pro úsměv dítěte  
Gina French, An drew Crofts
Strašák  
Mat thew Reilly
Anežka a král  
Jaroslava Černá
Eliška Přemyslovna  
Hana Whit ton
Atentáty. které změnily svět
Dětská nevěsta
Za zlatými mřížemi

Nové  kni hy
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Je de nác tá Tříkrá lo vá sbír ka

V so bo tu 8.  led na 2011 opět vy šli do ulic ko led ní ci
se za pe če tě ný mi po klad nič ka mi s lo gem Cha ri ty ČR.
V ce lo stát ním mě řít ku jde již o je de nác tý roč ník
Tříkrá lo vé sbír ky.

Výtěžek sbír ky je ur čen pře de vším na po moc ne moc -
ným, han di ca po va ným, se ni o rům, mat kám s dět mi v tís ni
a dal ším ji nak so ci ál ně zne vý hod ně ným sku pi nám, a to
zejmé na v re gi o nech, kde se sbír ka koná. Při bližně de se ti -
na vý no su sbír ky je ur če na na hu ma ni tár ní a roz vo jo vou
po moc do za hra ni čí. 

 V so bo tu v  od po led ních ho di nách jste moh li v uli cích
naší obce po tkat čty ři sku pin ky ko led ní ků pod ve de ním 
R. Doleželo vé, J. Fer by o vé, M. Doné a M. Šne p fen ber go -
vé. Je jich dob rý mi "spo lu pra cov ní ky - krá ly" byli Anežka 
a Voj ta Doleželo vi, Ra di mek a Fi lí pek Buč ko vi, Na tál ka
a Syl vin ka Sý ko rovi, Ra di mek Šne p fen berk a Ka te ři na,
Voj ta, Fi lip a On d ra Fer by o vi. Za to, že jim ne by lo líto
své ho vol né ho času, ne bá li se deš ti vé ho po ča sí a byli
ochot ni udě lat něco pro dru hé, jim pa t ří vel ký dík.

Vel ké po dě ko vá ní ale pa t ří i vám všem, kte ří jste jim
ote vře li své do mo vy a do po klad ni ček při spě li ja kou ko li
část kou. Cel kem vy ko le do va li 13 563 Kč. Pe ní ze byly
v pon dě lí ráno na obec ním úřa dě spo čí tá ny a složen kou
ode slá ny na účet Tříkrá lo vé sbír ky do Pra hy. 

Dě ku ji tím to také p. Lan go vé za ocho tu a spo lu prá ci
při za pe čeťová ní a sčí tá ní ob sa hu po klad ni ček.

Z loň ské sbír ky byly pod po ře ny ná sle du jí cí pro jek ty:
n Sta ve ní úpra vy na Do mo vě sv. Agá ty Břec lav pro

mat ky s dět mi v tís ni, kte rý po má há mat kám s dět mi
v kri zo vých si tu a cích

n Pod po ra Kri zo vé ho  dob ro vol nic ké ho cen t ra při Ob last -
ní cha ri tě Břec lav, kte ré po má há obě tem ne na dá lých
živel ných ka tastrof, kri zo vých si tu a cí a hro mad ných ne -
štěs tí

n Sta veb ní úpra vy v pro sto rách Níz ko pra ho vé ho den ní -
ho cen t ra, kte ré po sky tu je služby ob ča nům, je jichž so -
ci ál ní a život ní úro veň to vyžadu je.

Le toš ní sbír ka bude v Ob last ní cha ri tě Břec lav (kam
pa t ří me, přes tože spa dá naše obec již pod Brno - ven kov),
využita  na fi nan co vá ní ná sle du jí cích pro jek tů: 
n Cha rit ní ošet řo va tel ská služba - za bez pe ču je od bor -

nou zdra vot ní péči jed not liv cům v je jich při ro ze ném
so ci ál ním pro stře dí

n Cha rit ní pe čo va tel ská služba a od leh čo va cí služby -
služba so ci ál ní péče, po sky to va ná se ni o rům a zdra -
vot ně po stiženým ob ča nům, kte ří z růz ných dů vo dů
po tře bu jí k za jiš tě ní běžného živo ta po moc jiné oso by

n Do mov sv. Agá ty pro mat ky s dět mi v tís ni - po má há
mat kám s dět mi v kri zo vých si tu a cích

n Dob ro vol nic ké cen t rum při OCH Břec lav - ko or di nu -
je a me to dic ky vede dob ro vol nic kou prá ci

n Níz ko pra ho vé cen t rum pro lidi bez do mo va a Azy lo -
vý dům pro muže a ženy - po sky tu je služby ob ča nům,
je jichž so ci ál ní a život ní úro veň to vyžadu je

n Far ní cha ri ty- dob ro vol ná po moc so ci ál ně sla bým
a po třeb ným li dem v nou zi

n Hu ma ni tár ní po moc v za hra ni čí

Pro srov ná ní uvá dím pře hled vý sled ků v mi nu lých le -
tech: 

2004   9 952,00 
2005 15 931,50 
2006 12 707,50
2007 12 802,00
2008 11 269,50
2009 14 803,00
2010 13 643,00

Ješ tě jed nou vy slo vu ji jmé nem po řa da te lů Tříkrá lo vé
sbír ky všem zú čast ně ným i dár cům velké díky.

                         

L. Ferbyová, pomocný asistent sbírky

Díl ny tvůr čí ho psa ní 
Spo lek přá tel krás né ho slo va o. s. na bí zí všem za čí na -

jí cím au to rům ve věku 15 - 25 let bez plat nou účast
v sou těžních Škra bá ko vých díl nách tvůr čí ho psa ní. Díl ny
tvůr čí ho psa ní za hr nu jí 3 ce lo den ní se mi ná ře, kte ré se
usku teč ní mimo pra cov ní tý den v ob do bí bře zen - čer -
ven 2011 v Hrad ci Krá lo vé. 

Po ve dou je čle no vé SPKS a hos té z řad čes kých spi so -
va te lů, re dak to rů a pu b li cis tů. Při hlá sit lze prá ce ve
4 žán ro vých ka te go ri ích: Fan ta zij ní pří běhy, Pří ho dy
z každo den ní ho živo ta, Po ezie, Pu b li cis ti ka, je jichž roz -

sach ne pře kro čí 25 tis. zna ků vč. me zer. Po vin ným
prv kem pro všech ny žánry je mo tiv ces ty. 

Uzá věr ka je sta no ve na na 15. 2. 2011. 

Přes né zně ní pra vi del a dal ší za jí ma vos ti na jdou zá -
jem ci na www.spks.info.

Spo lek přá tel krás né ho slo va
Náhon 105, Hradec Krá lo vé
skra bak@email.cz
www.spks.info

http://www.spks.info
mailto:bak@email.cz
http://www.spks.info
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Ju bi lan ti leden
Vršková  Eva                     63 let
Ur bán ko vá Anežka   75 let
Ga z geb Fran ti šek         63 let
Kun co vá Vlas ta             64 let
Alá čo vá Ji ři na              61 let
Kec ko vá Šte fa nie         72 let
Do man ský Jo sef            61 let
Ka d lí ček Jiří                 55 let
Ingr Vla di mír              60 let
Hru bá Anežka             55 let
Lipták Petr                   50  let

Ju bi lan ti únor
Sed lák Fran ti šek     65 let
Ur bá nek Mi loš 77 let
Ze ma no vá Agá ta  84 let
Ří má ko vá Te re zie                77 let
Go lej Le o pold                 61 let
Šťas t ná Dana              70 let
Lu kosz Evžen                     63 let
Šal plach to vá Fran tiš ka 69 let
Sed lá ko vá Zdeň ka     63 let
Br ve ní ko vá Amá lie  70 let
Sko ta lo vá Anna      82 let
Vrš ka Pa vel            73 let
Bin der Vlas ti mil     77 let
Grim mo vá Ale na    61 let
Sla bá Alžběta         79 let
Chlu dil Jiří          63 let
Ka lous ko vá Mi la da    63 let
Ur bán ko vá Zdeň ka      60 let
Ma šek Sta ni slav          50 let
Ju bi lan tům pře je me hod ně štěs tí,

zdra ví a spo ko je nos ti.

Společenská kronika

Na ro ze ní
29. lis to pa du 2010 se manželům

Haně a Jin dři cho vi Ur ba no vým na ro dil
syn Martin.

Ro di čům a pra ro di čům bla ho pře je me
a ma lé ho Martín ka ví tá me mezi nás.

Svat ba
27. lis to pa du 2010 uza vře li manžel ství 

ing. Hana Maš ko vá a Mi ro slav Dubš.
 No vo manželům bla ho pře je me. 

Alena Slabá

19. úno ra - III. setká ní har mo ni ká řů 
Sál Rad ni ce, začá tek v 15.00hod. Vstup né 50 Kč.
26. úno ra - Ples ZŠ Po ho ře li ce - sál Radnice 
5. břez na - Dis co ples - sál Radnice
26. břez na - Dám ské od po led ne s Evou Pi la ro vou
SVČ Po ho ře li ce uve de mód ní pře hlíd ku his to ric kých oděvů
Sál Rad ni ce, začá tek v 15.00 hod. 
Vstup né v před pro de ji 200 Kč.
Před pro dej od 9. 3. 2011 v kan ce lá ři KIC.
9. dub na - Tra ves ti show Koč ky -"Pe kel ná ku chy ně“
Sál Rad ni ce, za čá tek v 19.00 hod.

Sta tis ti ka obce k 1. 1. 2011

Pře hled kul tur ních akcí v Po ho ře li cích

Odpoledne s Evou Pilarovou 26. 3.
 v sále Radnice v Pohořelicích 

Po čet oby va tel:
Do spě lí                                       587
Do spě lí - muží                      286
Do spě lí - ženy                           301
Děti (15 - 18)                                   33
Děti (15 - 18) - chlap ci          12
Děti (15 - 18) - dív ky                    21
Děti (do 15 let)                          104   
Děti (do 15 let) - chlap ci          57
Děti (do 15 let) - dív ky                   47
Děti (6 - 7 let)                                    11
Děti (do 3 let)                         29

Cel kem oby va tel         724
Prů měr ný věk oby va tel      37,89
Po hyb oby va tel:

Při hlá še no:                                   14
Od hlá še no:                                   25
Na ro ze no:                                       7
Úmrtí:     4      

    

Zpracovala L. Šnepfenbergová 

EVU PI LA RO VOU
zná me pře de vším jako vy -
ni ka jí cí zpě vač ku, kte rá za
více jak 40 let pro fe si o nál -
ní dráhy na zpí va la stov ky
pís ní. Jaká ale Eva Pi la ro -
vá vlast ně je? Jaký byl její
život, její ka ri é ra, jak
vzpo mí ná na di va dlo Se -
ma for, na své ko le gy a přá -
te lé? Toto všech no se mají
možnost do zvě dět ná -
vštěv ní ci je jí ho no vé ho
po řa du. Po cho pi tel ně, že

kro mě mlu ve né ho slo va, bude čas i na hud bu. Bě hem od po led ne za zní nej vět ší
hity  ka ri é ry Evy Pi la ro vé. Prostor bude i pro do ta zy di vá ků.


