
Vydává Obecní úřad Pasohlávky   l ročník XXII   l   číslo 12   l   prosinec  2013

Měst ský úřad Po ho ře li ce, od bor územ ní ho plá no vá ní a sta veb ní
úřad, (dále jen "úřad územ ní ho plá no vá ní"), jako po ři zo va tel Územ -
ní ho plá nu Pa so hláv ky dle §6 odst.1 písm. c) a § 13 odst.1 zá ko na
č.183/2006 Sb. o územ ním plá no vá ní a sta veb ním řádu (dále jen
"sta veb ní zá kon") ozna mu je v sou la du s §52 odst. 1 sta veb ní ho zá -
ko na a §171 - 173 zá ko na č. 500/2004 Sb., správ ní řád, v plat ném
zně ní, za há je ní ří ze ní o vy dá ní Územ ní ho plá nu Pa so hláv ky a ko ná -
ní ve řej né ho pro jed ná ní.

Po ři zo va tel, v sou la du s usta no ve ní mi § 52 a § 22 zá ko na
č. 183/2006 Sb., o územ ním plá no vá ní a sta veb ním řádu, v plat ném
zně ní (dále jen "sta veb ní zá kon"), ve spo je ní § 172 zá ko na
č. 500/2004 Sb., správ ní řád, v plat ném zně ní (dále jen "správ ní
řád"), ozna mu je, že ve řej né pro jed ná ní ná vr hu Územ ní ho plá nu Pa -
so hláv ky se bude ko nat dne 18. pro sin ce 2013 v 15,00 hod. v sále
kul tur ní ho domu u Obec ní ho úřa du Pa so hláv ky za účas ti pro jek tan -
ta, spo leč nos ti AR Pro jekt s. r. o., Hviezdo sla vo va 29a, 602 00  Brno
- Ing. arch. Mi lan Hu čík, kte rý podá od bor ný vý klad. 

Úpl né zně ní ná vr hu Územ ní ho plá nu Pa so hláv ky bude vy sta ve -
no k ve řej né mu na hléd nu tí ode dne vy vě še ní ve řej né vy hláš ky, tj. od 
15. 11. 2013 u po ři zo va te le, pře de vším v úřed ní dny (pon dě lí a stře -
da 8.00 - 17.00 hod.) míst nost C332 a na Obec ním úřa du Pa so hláv -
ky. Sou čas ně bude v elek tro nic ké po do bě vy sta ve no na elek tro nic ké 
úřed ní des ce Měst ské ho úřa du Po ho ře li ce http://www.po ho re li ce.cz 
v sek ci ve řej né vy hláš ky a na elek tro nic ké úřed ní des ce Obce Pa so -
hláv ky http://www.pa so hlav ky.cz.

Nej poz dě ji do 7 dnů ode dne ve řej né ho pro jed ná ní může každý
uplat nit své při po mín ky. Ve stej né lhů tě mo hou pro ti ná vr hu Územ -
ní ho plá nu Pa so hláv ky po dat ná mit ky pou ze vlast ní ci po zem ků
a sta veb do tče ných ná vrhem ře še ní, opráv ně ný in ves tor a zá stup ce
ve řej nos ti. Ná mit ky, musí ob sa ho vat odů vod ně ní, úda je podle ka -
tas t ru ne mo vi tos tí do kla du jí cí do tče ná prá va a vy me ze ní úze mí do -
tče né ho ná mit kou.

K poz dě ji uplat ně ným sta no vis kům, při po mín kám a ná mitkám se
ne při hlíží. Ná mit ky, při po mín ky a sta no vis ka se uplat ňu jí pí sem ně
a musí být opat ře ny iden ti fi kač ní mi úda ji a pod pi sem oso by, kte rá je
uplat ňu je. 

Ke sta no vis kům, ná mitkám a při po mín kám ve vě cech, o kte rých
bylo roz hod nu to při vy dá ní zá sad územ ní ho roz vo je nebo re gu lač ní -
ho plá nu vy da né ho kra jem, se ne při hlíží.

Územ ní plán
obce Pa so hláv ky

Z jednání rady obce
Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 15. 10.
RO schva lu je:

- uza vře ní Smlou vy č. 220/2013 o od vá dě ní od pad ních
vod mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a M. S.,

- uza vře ní Smlou vy č. 221/2013 o od vá dě ní od pad ních
vod mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a M. G.,

- uza vře ní Smlou vy č. 222/2013 o od vá dě ní od pad ních
vod mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a O. P.,

- Směr ni ci pro pro ve de ní in ven ta ri za ce v roce 2013
a jme no vá ní in ven ta ri zač ní ko mi se sta ros tou obce,

- uza vře ní Smlou vy o nájmu hro bo vé ho mís ta mezi
smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a M. H.,

- uza vře ní Smlou vy o za jiš tě ní od bor né pra xe mezi
smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a Střed ní od -
bor ná ško la a Střed ní od bor né uči liš tě, Hus to pe če,
Ma sa ry ko vo nám. 1, 693 24.

RO sou hla sí:
- na zá kla dě ce no vé na bíd ky spo leč nos ti Me t rostav a. s.

s re a li za cí pří po jek pro stav bu tech nic ké ho zá ze mí,
- s po ká ce ním dře vin na po zem cích v k.ú. Pa so hláv ky

p. č. 5686 a 5682 v mís tech bu dou cí cyk los tezky,
- s po ří ze ním sně ho vé rad li ce na nově po ří ze ní za me -

ta cí vůz (ná kup z do ta ce SFŽP) dle ce no vé na bíd ky
spo leč nos ti Gar den Stu dio s. r. o. Brno.

RO bere na vě do mí:
- na zá kla dě po ptáv ky pro vo zo va te le ČOV - Mi lan

Ve se lý, Břec lav, ce no vé na bíd ky na svoz a likvi da ci
od pa dů z ČOV Pa so hláv ky a schva lu je za dá ní této
za káz ky spo leč nos ti STKO, spol. s  r. o., Mi ku lov,

- ce no vou na bíd ku spo leč nos ti Me t rostav a. s. za
úpra vy před re stau ra cí "U Lasa" a sou hla sí s re a li za -
cí na jaře roku 2014 sa mo stat ným po ptáv ko vým ří -
ze ním, kte ré si za jis tí obec sama,

- pl ně ní roz počtu obce za le den - září 2013.

Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 30. 10.
RO schva lu je:

- na zá kla dě žádos ti Š. F., re a li za ci stav by vo do vod ní
pří poj ky pro po ze mek parc. č. 5051/23 v k. ú. Pa so -
hláv ky dle před ložené pro jek to vé do ku men ta ce,

- uza vře ní smlou vy č. 223/2013 o od vá dě ní od pad ních vod 
mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a M. V.,

- uza vře ní Smlou vy o nájmu hro bo vé ho mís ta mezi
smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a V. P.,

- uza vře ní Smlou vy o prá vu pro vést stav bu mezi
smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a J. A. a J. A.,

- zpra co vá ní pro jek tu na stav bu "Úpra va ko mu ni ka ce
I/52 - vy bu do vá ní pře cho du pro chod ce a ve řej né ho

Ozná me ní obec ní ho úřa du
Upozorňujeme občany, že obecní úřad bude

od 23. 12. 2013 do 5. 1. 2014 uzavřen.

http://www.po
http://www.pa
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osvět le ní - Pa so hláv ky",
- uza vře ní Smlou vy o umís tě ní stav by a uložení čás ti

roz vod né sítě na po zem ku vlast ní ka mezi smluv ní mi
stra na mi Obec Pa so hláv ky a Ho tel Ter mal Mu šov
a. s., Hu so va 200/16, 602 00 Brno,

- uza vře ní Smlou vy o umís tě ní stav by a uložení čás ti
roz vod né sítě na po zem ku vlast ní ka mezi smluv ní mi
stra na mi Obec Pa so hláv ky a Ther mal Pa so hláv ky,
a. s., Pa so hláv ky 1,

- uza vře ní Smlou vy za klá da jí cí prá vo pro vést stav bu,
mezi smluv ní mi stra na mi Stát ní po zem ko vý úřad,
Kraj ský po zem ko vý úřad pro Ji ho mo rav ský kraj, Po -
boč ka Břec lav, se síd lem ná měs tí T.G.Ma sa ry ka 42/3,
690 14 Břec lav 2; Obec Pa so hláv ky a Po vo dí Mo ra vy,
s. p., se síd lem v Brně, Dře vař ská 932/11, 601 75 Brno,

- uza vře ní Ná jem ní smlou vy č. 4/2013 mezi smluv ní mi
stra na mi Obec Pa so hláv ky a ŽS REAL, a. s. Brno, Her -
špic ká 813/5, 639 00 Brno (par ko viš tě v k. ú. Mu šov),

- za dá ní pro jek to vé do ku men ta ce pro zá měr obce Mok řa dy
Pa so hláv ky (p.č. 5891, 4982/5, 4992/3, 4988/1, 6285).

RO sou hla sí:
- se vzá jem ným od ku pem / pro de jem po zem ků v oko lí

míst ní pro dej ny Jed no ty Mi ku lov - obec ní chod ník na
po zem ku Jed no ty a Jed no ta Mi ku lov chce roz ší řit stá -
va jí cí par ko viš tě,

- s vy bu do vá ní ply no vod ní pří poj ky pro ro din ný dům
manželů M. a M. V.,

- s vy bu do vá ní ply no vod ní pří poj ky pro ro din ný dům
manželů J. a J. A.,

- na zá kla dě žádos ti J. S., se stav bou dle před ložené pro -
jek to vé do ku men ta ce "Sta veb ní úpra vy a pří stav by za -
stře še né te ra sy RD č. p. 73, na po zem ku p. č.st. 467,
Pa so hláv ky".

RO bere na vě do mí:
- "Po sou ze ní sta vu sou sta vy ve řej né ho osvět le ní v obci

Pa so hláv ky". RO schva lu je na zá kla dě do da né ce no vé
na bíd ky, vý mě nu sví ti del na uli ci k Jacht klu bu,

- Roz su dek Kraj ské ho sou du Brno ve věci zru še ní ko -
lau dač ní ho sou hla su vyd. 28. 12. 2011 MěÚ Po ho ře li -
ce pro stav bu TIC na p. č. st. 417 v k. ú. Mu šov, a to
za mít nu tí žalo by,

- úda je z po čí ta dla o po čtu cyk lis tů a pě ších na pro me -
ná dě za rok 2012 a k 30. 9. 2013,

- vý sle dek an ke ty za ply no fi ka ci obce, kde o při po je ní má zá -
jem pou ze 22 do mác nos tí z celé obce. RO před klá dá ten to bod 
na pro jed ná ní do ZO.

RO ne sou hla sí na zá kla dě na bíd ky spo leč nos ti CAU TUM,
s. r. o., Ku be lí ko va 1224/42, 130 00 Pra ha 3, s po ří ze ním a in sta la -
cí re duk to rů el.ener gie na ob jekt ČOV. K této na bíd ce se lze vrá tit, 
až bude s tím to pro duk tem více dlou ho do běj ších zku še nos tí.

RO ne schva lu je re a li za ci od boč ky užit ko vé ho vo do vo du na
řadu užit ko vé ho vo do vo du v pá teř ní in frastruk tu ře v mís tě na po -
je ní nové ko mu ni ka ce pro ATC Mer kur. V sou čas né době
ne po važuje za nut né, aby tato od boč ka byla vy bu do vá na za na bí -
ze nou cenu 90 tis. Kč.

Vý pis z usne se ní rady obce ze dne 11. 11. 2013
RO schva lu je:

- uza vře ní Smlou vy č. 344/2013 o od vá dě ní od pad ních vod
mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a ETI MEX, spol.
s r. o., Rádlo 349, 468 03 Rádlo,

- uza vře ní Smlou vy č. 224/2013 o od vá dě ní od pad ních vod
mezi smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a R. K.,

- na zá kla dě žádos ti Čes ké ho sva zu žen Pa so hláv ky bez plat ný
pro ná jem kul tur ní ho domu pro po řá dá ní zá ba vy dne
16. 11. 2013 Bab ské hody a dne 23. 11. 2013 pro se tká ní se ni -
o rů. Ná kla dy spo je né s úhra dou ener gií za spo tře bu na bab ské
hody bu dou za pla ce ny v ho to vos ti do po klad ny obec ní ho úřa -
du, pro se tká ní se ni o rů se tato úhra da pro mí jí. Sou čas ně se po -
vo lu je vý jim ka z noč ní ho kli du při zá ba vě 16. 11. 2013 do
03,00 hod. ná sle du jí cí ho dne,

- uza vře ní Do dat ku č. 4 ke Smlou vě o dílo č. 2012-12-03 mezi
smluv ní mi stra na mi Obec Pa so hláv ky a PRO STAV BY a. s.,
Dě di na 447, 683 54 Ot ni ce,

- ter mín a pro gram jed ná ní zas t u pi tel stva obce dne 20. 11. 2013 
v 18:00 hod.

RO sou hla sí:
- na zá kla dě žádos ti spo leč nos ti AP IN VESTING, s. r. o., Pa -

lac ké ho 12, 612 00 Brno, se stav bou pří poj ky NN k čer pa cí
sta ni ci užit ko vé vody dle před ložené pro jek to vé do ku men ta -
ce na stav bu "Ther mal Pa so hláv ky - tech nic ká a do prav ní in -
frastruk tu ra, část A - pří poj ka NN",

- na zá kla dě žádos ti Řím sko ka to lic ké far nos ti Pa so hláv ky s po -
skyt nu tím fi nanč ní ho pří spěv ku pro rok 2014 za pod mín ky,
že i za stu pi tel stvo obce schvá lí požado va nou část ku v roz -
počtu obce na rok 2014.

Oce ně ná knihov na

Z jednání rady obce

Ve čtvr tek 24. říj na 2013 se usku teč nil v kon fe renč ním sále 
Mo rav ské zem ské knihov ny v Brně 3. roč ník Slav nost ní ho se -
tká ní kniho ven obcí Ji ho mo rav ské ho kra je.

Na se tká ní byly oce ně ny nej lé pe pra cu jí cí ne pro fe si o nál ní
knihov ny z jed not li vých okre sů Ji ho mo rav ské ho kra je. Sou -
čás tí oce ně ní byla pre zen ta ce čin nos ti těch to kniho ven. Na
se tká ní pro běh lo hu deb ní vy stou pe ní, ve kte rém se před sta vi lo 
dív čí akor de o no vé trio žákyň ZUŠ z Havlíč ko va Bro du.

Jed nou z oce ně ných kniho ven byla i Míst ní knihov na Pa -
so hláv ky a její kni hov ni ce paní Ale na Kra to chví lo vá. Oce ně ní 
zís ka la nejen za kni hov nic kou čin nost, ale i za spo lu prá ci
s ma teř skou a zá klad ní ško lou, za po řá dá ní na uč ně zá bav ných
pro gra mů pro děti škol ní ho a před škol ní ho věku a za čte nář ský 
kroužek pro děti, ve kte rém se za mě řu jí na roz voj čte né ho
i mlu ve né ho slo va a na roz voj pra vi del správ né ko mu ni ka ce.

Za svou čin nost kni hov ni ce a prá ce s dět mi pa t ří paní Kra -
to chví lo vé po dě ko vá ní, čímž jí tím to ve řej ně dě ku je me a gra tu lu je me k zís ká ní oce ně ní.

Tomáš Ingr, starosta obce
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Ju bi lan ti prosinec
Nej star ší ob čan ka
           paní
 Ma rie Háj ko vá
   osla ví 8. pro sin ce
 99. vý ro čí na ro ze ní.

Bla ho pře je me a pře je me hod ně,
hod ně zdra ví.
Vrš ko vá Božena               71 let
Šal plach to vá Božena      70 let
Ka lou sek  Jan                70 let
Osi ko vá Emí lie            70 let
Krej či řík Jan              70 let
Slan co vá Eva           66 let
Krej či ří ko vá Věra       66 let
Ze má nek Jan          63 let
Ada mí ko vá Věra           62 let
Mi na řík Lu bo mír            61 let
Hoj sák La di slav             61 let
Pin ka vo vá Ma rie          55 let
Urbánek Miloš           55 let

Jubi lan tům bla ho pře je me a pře -
je me štěs tí, zdra ví a spo ko je nost.

Alena Slabá

Společenská
kronika

Bab ské hody: 
Ve čer vě no va ný mužům

V so bo tu šest nác té ho lis to pa du pro bě hl v míst ním sále už tře tí roč ník Bab ských
hodů. Hlav ní téma těch le toš ních bylo vě no vá no hlav ně pá nům. Od po ví dal tomu jak
vý běr pís ní a tan ců, tak i vý zdo ba ce lé ho sálu. Všu de byly roz mís tě ny ple chov ky od
piva, pán ské spod ky, pyžama a ko ši le. 

"Baby" si pro ná vštěv ní ky při pra vi ly cel kem tři ta neč ní vy stou pe ní. To úvod ní
do pro vá zel mix pís ní, je jichž tex ty hu mor ně vy sti ho va ly mužské zá li by a cha rak -
te ro vé vlast nos ti (fot bal, pivo, auta, ženy, sex…). U dal ší ho vy stou pe ní ženy od ho -
di ly spod nič ky, pod kte rý mi skrý va ly tre nýr ky, jež jsou opět sym bo lem mužské ho
po ko le ní, čímž k němu opět vy já d ři ly své sym pa tie. Ne je den muž byl zkla mán, že
od ha lo vá ní skon či lo pou ze u tre ný rek a ne po kra čo va lo dál. To jim však stár ky vy -
na hra di ly u "půl noč ní ho pře kva pe ní". To bylo sty li zo vá no do vel mi čas té čin nos ti
vět ši ny čes kých mužů, tedy se ze ní u te le vi ze v po ho dl ném křes le a s flaš kou piva
v ruce. V úvo du se "baby" ob je vi ly v se pra ných zá stěrách, se šát kem na hla vě
a s pra chov kou v ruce. Bě hem ta neč ní ho čís la se však pro mě ni ly v dra či ce v sexy
ša tič kách. Tím chtě ly de mon stro vat mužské mu rodu, že ženy nejsou pou hé služky, 
co se umí sta rat jen o do mác nost, ale že dokážou být i sexy a muži by si je měli hlí -
dat a hýč kat si je. 

Ani po tom to půl noč ním vy stou pe ní se ni ko mu domů ne chtě lo, a tak zá ba va po -
kra čo va la až do brz kých ran ních ho din. K tomu vel kou mě rou při spě la i ka pe la Na
2 fáze Hus to pe če, kte rá se hod ně lí bi la, což do klá dal i ne u stá le plný par ket ta neč ní -
ků. 

Opo me nu ta by ne mě la zů stat ani tom bo la, kte rá také byla sou čás tí ve če ra. V ní si
moh li při jít na své nejen pá no vé, ale i dámy, stej ně jako je jich ra to les ti. 

Zá vě rem by po řa da te lé rádi po dě ko va li Obec ní mu úřa du Pa so hláv ky, Sva zu žen, 
paní Haně Čon ko vé za šití kro jů a všem, co se po dí le li na or ga ni za ci celého večera.

Bc. Simona Jelénková 


