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Ze zasedání ZO: V krátké době podruhé v letošním roce se uskutečnilo dne 28.3.2007 čtvrté
zasedání Zastupitelstva obce, jehož hlavním úkolem bylo schválení závěrečného účtu obce za rok 2006 a projednání a
přijetí nového rozpočtu na rok 2007. Jednání zastupitelstva se za opět minimální účasti občanů, zúčastnilo 13 zastupitelů
a na programu kromě zmíněných bodů programu, byla dále kontrola usnesení a zpráva o činnosti Rady obce a Obecního
úřadu, rozdělení příspěvků místním organizacím a spolkům a stanovisko k limitům územního plánu obce
Na 3.zasedání Zastupitelstva obce Radslavice, konaném dne 13.2. 2007 byl starostovi uložen úkol uzavřít kupní smlouvu
na odkoupení nemovitosti Na návsi č.p. 19 s příslušenstvím v částce maximálně 900.000 Kč v termínu do 31.3.2007.
Smlouva byla uzavřena dne 22.2.2007 a dle náhledu do KN je k dnešnímu dni vklad práva ve prospěch obce již vložen.
Nadále bohužel přetrvávají problémy se vzorky pitné vody, protože opakovaně kontaktujeme limitní hranici 50mg /l a
proto bylo radou obce schváleno provedení geofyzikálního průzkumu v lokalitě za Mlékárnou s cílem prověřit možnost
získat vodu z hlubinného vrtu pod radslavskou terasou. Ta by teoreticky měla být méně ovlivňována splachy ze
zemědělských pozemků a měla by mít stabilnější kvalitu. V získávání dotací, bez kterých bohužel nejsme schopni
realizovat větší stavební akce, se nám bohužel zatím nedaří. Naše žádost z POV Olomouckého kraje na dokončení
prioritní investice – Úpravy ploch u Hrubé studny, nebyla podpořena. Proto je nyní snaha ji uplatnit v programu
Hospodářsky postižených regionů, v dotačním titulu na podporu cestovního ruchu. Vidíme to jako poslední možnost
nalezení podpory v letošním roce. Vzhledem k doposud nevydanému stavebnímu povolení pro výstavbu RD v ul.Příčná,
nebylo možno využít ani dotační titul pro tuto oblast a tak jedinou naší zatím podpořenou aktivitou tak zůstává zahájení
zpracování územního plánu obce.
V souladu s § 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, předložil předseda finančního
výboru Zastupitelstvu závěrečný účet obce Radslavice za rok 2006, návrh rozpočtu obce na rok 2007 a rozpočtový výhled
do roku 2012, který je koncipován jako vyrovnaný na straně příjmů i výdajů obce a to ve výši 10 178 369,-Kč. Tak jako
každý rok, následovalo rozdělení finančních příspěvků místním organizacím a spolkům na jejich činnost v roce 2007
v celkové částce 100 000,- Kč, které předložila zastupitelstvu předsedkyně školské, kulturní a tělovýchovné komise.
Posledním projednávaným bodem pak bylo přijetí stanoviska k limitům územního plánu obce, které předložil a zdůvodnil
starosta obce a to :
a/ záměr výstavby garáží v zadní části zahrad rodinných domů v ulici Příčná s přístupem přes komunikaci
par.číslo 1015/2
b/ odsun stavební čáry lokality bydlení B-5 od komunikace par.číslo 965/1 v ulici Ke Skále
c/ pověření zastupitele obce, který bude spolupracovat s pořizovatelem při pořizování územního
plánu.
d/ podle § 6, odst. 5, pís. a/ zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, pořízení
územního plánu obce Radslavice
Informace pro občany - Vodné stočné Hotovostní úhrada vodného a stočného bude vybírána na OÚ ve dnech
18.4. – 30.4. Ve stejném termínu lze uhradit nájemné z obecních pozemků.
Výběrové řízení FRB Obecní úřad, v souladu s ustanovením Obecně závazné vyhlášky
č.1/2006 o zřízení a použití účelového fondu pro poskytování půjček vlastníkům
bytových a rodinných domů, vyhlašuje výběrové řízení žadatelů o poskytnutí
půjčky z fondu rozvoje bydlení obce Radslavice. Termín předložení žádostí se
stanovuje na 31.května 2007. Formulář žádosti je k dispozici v kanceláři OÚ. Vše je
také dostupné na webové stránce obce.
Střelecká soutěž Sportovně střelecký klub oznamuje sportovní veřejnosti, že tradiční květnová střelecká soutěž ve
střelbě z malorážky vleže, soutěž jednotlivců, občanů a družstev společenských organizací je přeložena na 6. července
2007 a uskuteční se v rámci CM slavností obce. Děkujeme za pochopení.
Senátní volby Doplňkové volby do Senátu Parlamentu ČR proběhnou z důvodu rezignace RNDr.Jitky Seitlové i
v Radslavicích a to ve dnech 27.4 2007 od 14,00 do 22,00 hod. a 28.4.2007 od 8,00 do 14,00 hodin. Volební místnost
je v budově Obecního úřadu, hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb, to je 24.4.2007.
Případné druhé kolo se bude konat ve dnech 4. a 5.května 2007, hlasovací lístky pro druhé kolo obdrží volič ve volební
místnosti.
Akce MAS mládež – další akcí, pořádanou Místní akční skupinou Záhoří-Bečva bude setkání mladých do 25 let
v kulturním domě v Horních Nětčicích dne 14.4.2007 od 9,00 hodin. Akce č.3 má podtitul „ŠATY DĚLAJÍ
ČLOVĚKA“, aneb co je venku-je i uvnitř-nebo obráceně. Účastníky čeká den plný her, lanových překážek, střelby na cíl i
sama ze sebe. Podrobnější informace na obecních vývěskách.
Druhá dubnová akce – č.4 : se uskuteční 28. dubna v lanovém centru v kempu Baldovec. Má charakter zájezdu a
proto je nutno se na ni předem závazně přihlásit. Přijetí přihlášky bude zpětně potvrzeno a před akcí budou zaslány
konkrétní informace o odjezdu a celém programu. KAPACITA této AKCE JE OMEZENA!!! Celkové informace o

tomto projektu pro mládež ve věku 15-25 let, rozpis a zaměření dalších setkání, diskusní fórum a fotografie z již
realizovaných setkání naleznete na www.maszahoribecva.cz.
Akce MAS – komunitní plánování sociálních služeb - 2.veřejné setkání občanů v rámci KPSS se uskuteční opět
alternativně dne 26.4.2007 v Hasičské zbrojnici v Prosenicích a 27.4.2007 v Kulturním domě v Pavlovicích. Začátek vždy
v 17,30 hodin. Na setkání v Prosenicích je zabezpečen společný odvoz z obce v 17.15 hod. od HZ. Na programu setkání
jsou informace o nejvýraznějších problémech v sociální oblasti v mikroregionech, možnosti řešení špatné sociální situace
a čerpání sociálních dávek.
Velký domovní odpad V sobotu 12.května 2007 v době od 14.00 do 15.00 hod. proběhne v obci sběr nestandardního
TKO. V uvedené době lze na dvoře OÚ do připraveného kontejneru odložit tzv. „Velký domovní odpad“ (podlahové
krytiny, lepenky, koberce, matrace, polystyrén, rozměrné tvrdé a směsné plasty apod.)
Nebezpečný odpad V sobotu 12.května 2007 proběhne v době od 14.05 do 14.55 hod. před obecním úřadem pravidelný
jarní sběr drobného nebezpečného odpadu. Sbírají se staré barvy, ředidla, mořidla, spreje, štětce a nádoby se zbytky
barev, chemikálií, baterie všech druhů, zářivky, výbojky, prostředky na ochranu rostlin, oleje a hadry znečistěné olejem a
jinými nebezpečnými látkami.

Z Obecní knihovny: Pozvání - „Mám šikovné ručičky“
Kurz malování na hedvábí připravujeme na květen. Na tento kurz je nutné se přihlásit v knihovně předem, protože
kapacita kurzu je omezená. Vzorky hotových šál jsou v knihovně vystavené už nyní. Potřebný materiál dodáme za
úhradu. Budeme malovat technikami s různou obtížností, každý si najde pro sebe tu pravou.
Kurz pletení košíčků z pedingu (druh ratanu), je dalším plánovaným kurzem, také na květen. Materiál dodáme za
úhradu.Opět je na tento kurz nutné se přihlásit v knihovně předem, protože kapacita kurzu je omezená.
Přijďte si vyzkoušet něco nového! Pozvání platí i pro nečtenáře.
10. dubna proběhne jarní cirkulace knih z výměnných souborů, čtenáři se mohou těšit z nových knižních přírůstků.
Vyměnili jsme si také románky z edice Harlequin s Místní knihovnou v Soběchlebích.

Komise kulturní školská a tělovýchovná připravuje PODZIMNÍ PĚSTITELSKOU SOUTĚŽ SPOJENOU
S VÝSTAVOU VÝROBKŮ RUČNÍCH PRACÍ
Zveme vás k účasti v soutěži, která bude mít tři základní kategorie a to:
1) Největší dýni
2) Nejpozoruhodnější tvar dýně a jiné zeleniny
3) Nejkrásnější výrobek z dýně (strašidlo, zvířátko, květinové aranžmá a vše co vás
napadne)
Soutěž proběhne na podzim, ale už nyní vybírejte nejvhodnější semínka. Semínka lze získat i v knihovně.
Začněte již teď. Vysaďte si dýně.
Pravidla a podmínky účasti v soutěži:
1. Věk neomezen
2. Výpěstky a výrobky pouze vlastní
3. Zápis a další informace na podzim v Obecní knihovně
Máte-li zajímavé výrobky ručních prací ( pletené, háčkované,
vyšívané, paličkované,
vyřezávané a jiné – nemusí být pouze vlastní ale i poděděné po babičkách ) jako inspirace pro ostatní šikulky,
nabídněte nám je, prosím, k vystavení.
Problematika studní a vypouštění odpadních vod
Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu, nebo vypouští odpadní vody, musí mít pro takovou činnost
povolení příslušného správního orgánu, tzv. vodoprávního úřadu (odbor zemědělství Magistrátu města Přerova,
Smetanova 7, Přerov), vydané podle vodního zákona. Platnost těchto povolení však ze zákona zaniká ke dni 1.1.2008.
Existují ale dále uvedené výjimky.

Studny užívané pouze k individuálnímu zásobování domácnosti - občané:
Rozumí se tím studna jako jediný zdroj vody k pitným účelům, mytí, praní, zalévání, napájení domácích zvířat...
(Nemovitost není připojena na veřejný vodovod). Odběr ze studny je vždy odběrem podzemní vody.
 Studny vybudované před 1.1.1955 – není třeba žádné povolení (i v případě užívání jako druhý zdroj)
 Studny vybudované po 1.1.1955 – povolení k odběru pro individuální zásobování domácnosti vydaná kdykoliv po
tomto datu jsou platná i po 1.1.2008 (pokud ovšem doba povolení nebyla omezena kratším datem uvedeným na
listině. V tomto případě je nutné požádat o prodloužení platnosti tohoto povolení) Nebylo-li u studny vybudované po
1.1.1955 žádné povolení k odběru vydáno, je nezbytné požádat o jeho vydání.
 Studny vybudované bez ohledu na datum, které nejsou užívané, nepotřebují žádné povolení(týká se i studní pro
technologické účely – např.snížení hladiny podzemní vody v nemovitosti)

Jak prokázat, že studna byla vybudována před 1.1.1955?
Jakýmkoli listinným dokladem (např. uvedením studny v dokumentaci o nemovitosti, v dokladech z dědického řízení,
zákresem v dobové mapě), nebo písemným svědectvím starousedlíka, souseda apod. Tento doklad se nikam nepředává,
ale zůstává u vlastníka pro případ kontroly vodoprávního úřadu.

Studny rovněž není třeba nikam přihlašovat!

Podnikatelé:
Je-li studna užívána k zásobování domácnosti a rovněž je osobou v této domácnosti vykonávána podnikatelská činnost
(např. krejčovství, daňová kancelář, truhlářství atd…), případné povolení k odběru vody ze studny vydané před
31.12.2001 zaniká k 1.1.2008. Zde je nutno, aby podnikatel požádal o prodloužení vydaného povolení nejpozději do 30.
6. 2007. Pokud povolení k odběru vůbec nebylo vydáno, je nezbytné požádat o vydání nového povolení k odběru vody
v dostatečném předstihu tak, aby bylo pravomocné nejpozději k 1. 1. 2008. Povolení vydaná od 1.1.2002 zůstávají
v platnosti (po dobu v nich určenou).
Povolení k odběru povrchové vody (potok, řeka, rybník…) není třeba, nevyužívá-li fyzická osoba k odběru pro
vlastní potřebu zvláštního technického zařízení, pro jehož provoz je třeba dodávat elektrickou, mechanickou nebo jinou
energii (např. čerpadlo, pumpa, apod.…). V opačném případně je povolení nutné. Pokud bylo k uvedenému účelu
povolení vydáno, platí datová omezení dle předchozích odstavců.

Doklady pro povolení odběru vody ze studny:
 žádost (na předepsaném formuláři – OÚ nebo www.mu-prerov.cz)
 pasport stávající studny nebo její dokumentace
 mapový podklad se zákresem umístění studny (kopie katastrální mapy)
 vyjádření osoby s odbornou způsobilostí - hydrogeolog
Hydrogeolog je osoba se zvláštní odbornou způsobilostí, která provede posouzení studny a jejího vlivu na okolní
zdroje. Z nejbližšího okolí je možno kontaktovat: RNDr. Ivan Venclů, Trávník 30, Přerov, tel.581 275 154, 603 504 894;
RNDr. Vladimír Calábek, Osmek 35, Přerov, tel. 581 735 803, 602 500 624; Ing. Jaroslav Tylich, Velký Újezd 166, tel.
602 708 425. Dle jejich sdělení je třeba počítat s cenou cca 1.000,- až 2.000,- Kč..Vodoprávní úřad i hydrogeologové
připouštějí možnost zpracování hromadného posudku přiměřené lokality (bez zásadního dopadu na cenu). Obec je
připravena hromadnou objednávku posudku zprostředkovat. Zájemci se mohou přihlásit na OÚ do 5.května 2007.

Upozornění: Bez předepsaných dokladů nebude žádost vyřízena!
Stejná povinnost mít povolení platí i pro vypouštění předčištěných odpadních vod (septiky, domovní
čistírny odpadních vod). Platnost povolení vydaného do 31.12.2001 nutno prodloužit. Pokud povolení
vydáno nebylo, je třeba o něj požádat.
Tato povinnost se však netýká domácností a dalších subjektů napojených na kanalizační systém v dané
obci. (vlastník nemovitosti má na vypouštění odpadních vod s Obcí Radslavice uzavřenu smlouvu) .
Žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových je vhodné projednat na odboru zemědělství
Magistrátu města Přerova (tel: 581 268 543).
Řízení o povolení dle předchozích odstavců není zatíženo správním poplatkem.

Pozvání:
Hokejový klub Radslavice pořádá v sobotu 21.dubna 2007 v Kulturním domě v Radslavicích Hokejovou noc
spojenou s vyhodnocením a předáním cen uplynulého ročníku Záhorské hokejové ligy. K tanci i poslechu hraje známy
DJ. Připraveno je bohaté občerstvení a doprovodný program.
Sbor dobrovolných hasičů pořádá u příležitosti svátku sv. Floriána autobusový zájezd na sv.Hostýn,
který se uskuteční v sobotu 28.dubna 2007. Odjezd od čekárny v 9.00 hod. Přihlášky všech zájemců přijímá p. Václav
Kudrna, Nová 220, do 23.dubna. Cena zájezdu 60,- Kč. Děti a mládež do 15-ti let zdarma.
TVCK Radslavice – Pavel Složil zve všechny příznivce koní a dostihového sportu na Dostihový den, který se uskuteční
v sobotu 28. dubna 2007 od 13,00 hod. na závodišti v Radslavicích.
Obec Radslavice zve občany na veřejné seznámení s připravovanými akcemi „Kanalizace a ČOV Radslavice“
a „TI pro výstavbu RD Příčná“, které se uskuteční ve čtvrtek 3.května 2007 od 19.00 hod. v Domě hasičů.
Hokejový klub Radslavice ve spolupráci s Obcí Radslavice pořádá u příležitosti 62.výročí osvobození obce a
vítězství nad fašismem TÁBORÁK, který se uskuteční v pondělí 7.května 2007 ve sportovním areálu TJ Sokol. Zahájení
v 19.00 hod. Občerstvení zajištěno.
Obec Radslavice zve u příležitosti 62.výročí osvobození obce a vítězství nad fašismem všechny občany na
VZPOMÍNKOVOU SLAVNOST, která se uskuteční v úterý 8.května 2007 u hrobu neznámého vojína na místním
hřbitově. Zahájení v 19.30 hod. Projev přednese knihovnice a předsedkyně KŠK Lada Veselá.
Sbor dobrovolných hasičů zve všechny své členy a příznivce na oslavu svátku sv.Floriána, která se uskuteční v
sobotu 5.května. Mše svatá začíná v chrámu páně sv. Josefa v 19.00 hod. Po jejím skončení proběhne v Domě hasičů
valná hromada sboru.
Sbor dobrovolných hasičů zve své členy, příznivce a spoluobčany na okrskové kolo sportovní soutěže hasičských
družstev okrsků Pavlovice a Prosenice, které se uskuteční v sobotu 12.května 2006 od 13.00 hod. na hřišti v Pavlovicích.
Střelecká soutěž mládeže a dorostu Sportovně střelecký klub Radslavice zve dívky a chlapce ve věku od 8 do 18 let
na střeleckou soutěž ve střelbě ze vzduchové pušky vleže na 10 m. Soutěž se koná v úterý 8. května od 9.00 hodin na
střelnici. Kategorie – A) dívky + chlapci do 12 let, B) dívky + chlapci 13 a 14 let, C) dorostenky + dorostenci 15 až 18
let. Vzduchové pušky a diabolky zajistí střelecký klub.
Střelecký kroužek Zájemci o střelecký sport zejména z řad mládeže ve věku od 8 let se mohou zúčastnit střeleckého
výcviku ze vzduchových případně malorážních zbraní každý pátek od 17 hodin na střelnici v Radslavicích.

Inzerce

Vážím se práce volených zastupitelů obcí a měst, práce občanů v komisích a výborech
i práce dobrých úředníků obecních úřadů. V průzkumech veřejného mínění mají v
oblasti politiky obecní zastupitelstva nejvyšší důvěru občanů kolem a to kolem 60%.
V drtivé většině tito lidé pracují dobře a poctivě. Ze své pozice tajemníka Magistrátu
města Přerov mám poměrně dobrý přehled o tom, co občané v jednotlivých obcích
potřebují, co je trápí. S velkou částí starostů jsem v kontaktu a dle svých možností se
jim snažím pomoci a poradit. Své zkušenosti jsem připraven nabídnout k práci pro celý
náš region, proto jsem přijal nabídku kandidovat ve volbách do Senátu.
Mým cílem je
 zrychlení výstavby dálnic D1 a D47, které zlepší dopravní přístupnost
v regionech Přerovska, Lipníku nad Bečvou, Hranicka a Oderska
 tím zvýšit investice od podnikatelů a zvýšení počtu pracovních míst
 podpora pravidelných folklórních, hudebních, kulturních a jiných
společenských akcí, které pomohou zvýšit turistický ruch
 podpora nestátních a neziskových subjektů, spolků v oblasti sociální,
kultury, sportovních a turistických aktivit
 podpora ekologických programů, které vedou k šetrnému využití místních
zdrojů a k jejich ochraně
 podpora protipovodňových opatření na vodních tocích k ochraně celého regionu
 pomoc při jednáních se státními úřady dle požadavků starostů měst a obcí i dle žádostí jednotlivých občanů
Ing. Jiří Bakalík, kandidát do Senátu za KDU-ČSL s podporou nezávislých starostů za regiony Přerovsko, Lipníku nad
Bečvou , Hranicko a Odersko, Spojení: mobil :739 998 565, e-mail: jbakalik@medialine.cz, www.jiribakalik.cz

