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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vážení spoluobčané, v tomto letos posledním vydání zpravodaje Vás chci informovat o několika
probíhajících nebo završených investičních akcích a také Vám podat stručný přehled plánovaných
projektů zastupitelstva v nadcházejícím období.
V minulém týdnu byly předány zrekonstruované polní cesty pozemkovému fondu, který byl
investorem celé akce. Byly vybudovány firmou Swietelsky v rámci pozemkových úprav a jsou určeny
pro přístup vlastníků zde ležících pozemků. Nejedná se tedy o cesty pro veřejnou dopravu. Obci
budou tyto cesty vybudované za evropské peníze předány v příštím roce. Obec pak bude povinna
zajistit na své náklady údržbu a opravy těchto cest. V rámci výstavby byla také dokončena cesta a
přilehlé plochy směrem z Markvartic do Záhorkovic.
V Zubčicích byla dokončena stavba přístřešku na kontejnery, zbývá doasfaltovat část silnice a
zhotovit osvětlení. Poté bude místo pro sběr separovaného odpadu zprovozněno, díky většímu počtu
kontejnerů by neměla nastat situace, kdy jsou všechny nádoby přeplněné a plasty nebo papír není
kam uložit. Podle vývoje množství sebraného odpadu pak budou kontejnery na plast, papír a sklo
rozmístěny i v jiných částech obce. V osadách by se měly výstavby přístřešků uskutečnit příští rok, již
letos na podzim bylo zažádáno o dotaci na jejich výstavbu. Vzhledem k nové úpravě legislativy bude
povinnost určit místní vyhláškou také způsob sběru kovů a biologicky rozložitelného odpadu (BRO).
Zatímco sběr kovu již je v současné době zajištěn uložením na určené místo v družstvu, u biologicky
rozložitelného odpadu není i s ohledem na chybějící prováděcí vyhlášky, způsob sběru prozatím
stanoven.
Pro nadcházející čtyři roky nového zastupitelstva bude schválen nový program rozvoje obce –
dosavadní byl z části v minulém čtyřletém období naplněn a musí být přepracován a doplněn o další
projekty, vyplývající především z legislativních požadavků. Z kapitoly odpadní vody se jedná
především o vybudování některých částí kanalizace a zejména pak o kanalizaci a čistírnu vod
v Markvarticích. Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem půjde patrně o kořenovou čistírnu
na pozemcích obce pod osadou. Přestože je tento typ čistírny finančně náročnější, provozní náklady
jsou naopak nižší a především je provoz této čistírny stabilnější. Výhodou je také její jednoduchá
obsluha a případné snazší zvýšení její kapacity.
Další kapitolou jsou pak opravy obecních komunikací, zde se bude postupovat podle vypsaných
dotací. Dlouhodobým problémem je cesta do Včelínů, ta bude ještě před zimou vyspravena, příští rok
by mělo být vybudováno její odvodnění. Důležitým úkolem je také vyřešení problému parkování před
obecním úřadem a školou. Přestože se může jevit tento problém jako druhořadý, opak je pravdou.
Během odpoledních hodin zde dochází k silnému zahuštění dopravy a to v době, kdy se zde nachází
nejvíce chodců, především pak dětí. Protože nelze pohyb pěších vyloučit nebo přesměrovat (obchod,
škola, školka, obecní úřad atd.), je nutné zavést v parkování v této oblasti určitý systém. Ten by měl
přinést jednoduší parkování a především větší bezpečí především pro děti.
V obecních budovách by se mělo pokračovat v příštím roce především v započaté rekonstrukci
vytápění v kulturním domě. Po výměně stávajícího kotle za kotel automatický dojde k instalaci
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otopných těles na sále. Ty by měly zajistit rovnoměrnější prohřívání prostoru a také přispět k
vysoušení stěn sálu.,
V Markvarticích by mělo dojít k opravě kaple, pokud ani příští rok nebude
nebude vypsána odpovídající
dotace, obec opraví poškození kaple zcela na své náklady.
Dlouhodobějším projektem je pak zcela určitě pořízení nového územního plánu. V současné době
jsou shromažďovány podklady a připravuje se zadání. Obec se v této fázi přípravy
příp
snaží podchytit
všechny připravované nebo plánované investiční záměry v katastru obce, viz například stavbu obecní
kompostárny nebo čistírny odpadních vod v Markvarticích, výstavbu nové hasičské zbrojnice či
stavbu nových nebo obnovu starých cest a stezek.
st
Radek
adek Kalkuš, starosta obce
Změny podmínek pro kácení stromů
Od listopadu letošního roku se mění podmínky pro kácení stromů. Nyní bude možné kácet bez
povolení ovocné dřeviny v zahradách i u rekreačních objektů. Ostatní, neovocné stromy s obvodem
kmene větším než 80 centimetrů ve výšce 130 centimetrů bude možné kácet pouze s povolením.
Změna je v platnosti od letošního 1. listopadu. Kácení je i nadále možné jen v době vegetačního klidu.
Vyhláška také nově ujasňuje spornou definici zahrady, která se nově stanovuje podle katastru
nemovitostí a umožňuje tak kácet bez povolení ovocné dřeviny v zahradách v obci, včetně nádvoří,
náměstí či parků. Naopak povolení bude potřeba na kácení všech neovocných dřevin.
O povolení pokácet neovocné dřeviny bude
bude nutné žádat u obecního úřadu, a to pro pokácení stromů
s obvodem kmene větším než 80 centimetrů ve výšce 130 centimetrů. Tento správní úkon je bez
poplatku a do třiceti dnů pak musí úřad rozhodnout, zda pokácení povolí či nikoliv. Proto je vhodné
v žádosti
sti uvést rozumný a opodstatněný důvod.
Nová úprava pak má podle ministerstva přinést „větší respekt při kácení neovocných stromů, které v
zahradách plní zásadní společenské funkce, jako je např. snížení prašnosti a hluku, produkce kyslíku
atp.“
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