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DOBRÝ DEN VÁM VŠEM!
Antonín Trunc
Dneska držíte v ruce už 3. číslo a já přemýšlím, co hezkého si na vás připravím.Nakonec jsem se rozhodl, že nechám psát své
kolegy. Tráva se zelená, teplota stoupá a člověka to láká ven. Pešky, na kole nebo autem. Někdo vytáhne z garáže motorku. A někdo jiný
zase provede jarní údržbu zahrádky. Ale všemu je společné to, že nemusíme být doma, ale venku! Ale pozor, s teplým počasím začneme
také potkávat na silnici cyklisty. Prosím všechny řidiče o opatrnost. Na kole už lze potkat docela dost dětí. I já jsem onehdy podlehnul a
kolo si koupil. Ale jak roky přibývají, tak naopak ubývá snaha sednout a jet. Já své kolo mám hezky uklizené, nakonzervované a s
novým obutím. Tedy novým… V servisu jsem byl asi před 5 lety. Uznávám, sporťík opravdu nejsem. :) ●
Radek Neumann
Vážení čitatel
chtěl bych se s Vámi podělit o veselou příhodu, která se mi onehdy stala na cestě z lesa do restaurace na zasloužené pivo.
Cestou přes náměstí jsem si všiml pochechtávající se čtveřice spoluobčanů u obecní vývěsky. Hned jak mě viděli, vzali mě do hloučku a
ukazovali na článek ve vývěsce. Letmo jsem si ho přečetl a pochopil co je zdrojem veselí. Obsah článku mi nestojí ani za to, abych se k
němu vyjadřoval. Ostatně udělali to za mě ti čtyři výše zmínění posměváčci a celkem trefně. Hned co jsem se rozloučil a vyrazil na
zmíněné pivo, uvědomil jsem si, že od 17.4. 2014, kdy jsem složil slib zastupitele po mě neštěkl ani pes. A teď, moje jméno vévodí na
úřední desce, ba dokonce na stránkách města a ani jsem pro to nemusel nic udělat. Nic mě to nestálo a mám reklamu, za kterou by jiní
dali majlant. Ozval se mi dokonce kamarád z vojny, se kterým jsem sdílel pokoj, srub na Doupově a celu v útvarovém arestu. A v
restauraci Azyl jsem byl dotazován, kdy že mám tu popravu. Chtěl bych tedy tímto článkem poděkovat všem podepsaným pod
zmíněným článkem. A dovolil bych si vyslovit zvláštní poděkování panu Karlovi Blažkovi, Karlovi Podrackému a Alešovi Millerovi.
Bylo mi pánové ctí s Vámi viset. ●
Postřehy občana
Jindra Vágnerová
Poměrně nedávno byla venku docela slota, ale přesto jsem se vypravila na hřbitov. A protože mám psafenku, využila jsem této
cesty k jejímu vyvenčení. Cesta probíhala v klidu, až do doby, kdy moje fenka vykonala svoji potřebu. Jsem z těch, co po svém psovi
vždy uklidí, tak jsem také sebrala hromádku do igelitového sáčku a chtěla jsem to vyhodit. Ale okamžitě mě napadlo to nerudovské „Kam
s ním?“. Uvědomila jsem si, že není kam to odklidit. A opravdu! Po celé cestě, až na hřbitov, není jediný odpadkový koš.
Zaměřila jsem se proto při další procházce na odpadkové koše na Smečně. A hle! Kromě náměstí a ulice k základní škole prostě koše
nejsou. Proč? Občas je přece potřeba něco vyhodit. Teď už se nedivím, že lidé nedodržují čistotu. Jednodušší je hodit papír na zem nebo
dělat, že psí hromádka není od našeho miláčka a zmizet co nejdál od místa činu. Na druhou stranu není vůbec příjemné nosit ten plný
igelitový pytlíček dlouhou dobu. Je to podnět pro vedení našeho města, aby byla sjednána náprava. Alespoň v to doufám.●
Jen aktuální info z Třebichovické ulice
Antonín Trunc
Dal jsem na radu jednoho známého a byl se podívat na pěknou asfaltku za hřbitovem. Krásná boční ulice. Chodníky. Prostě se
povedla. Pod silnicí je i bytelný odvodňovací kanál, ale.. Ten je mnohem hlubší nebo okolní terén vedle silnice. Dovedu si představit, jak
někdo v noci, ať na kole nebo pěšky sejde ze silnice a dopadne dobrý půlmetr níž. Když ten pád odnese jen odřené koleno, tak bude dobře.
Nevím, co na to říkají dopravní předpisy, ale osobně bych tady rád viděl nějaké zábradlí. No, jděte se podívat. Podle mne jde o nebezpečné
místo jak pro děti, tak dospělé.●
é,
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doporučujeme vyhledat vybranou akci na internetu a zjistit případné
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NÁZORY ODBORNÍKA: Zajištění veřejného pořádku a obecně závazné vyhlášky obcí – téma stále živé …
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. CEVRO INSTITUT, místostarosta města Veselí nad Moravou, Parlamentní institut
Právo obcí vydávat obecně závazné vyhlášky je projevem Ústavou garantované autonomie územní samosprávy. Jakkoliv se na první pohled
může zdát, že zastupitelstvo obce může tímto druhem právního předpisu upravit v zásadě cokoliv v oblasti tzv. samostatné působnosti – a občané obcí i
zastupitelé tak do vyhlášek často vkládají naděje na vyřešení místních problémů – skutečnost je mnohem složitější.
Vždy je zapotřebí míti na paměti, že obsah obecně závazné vyhlášky se nesmí dostat do kolize s ústavními garancemi práv a svobod. Dozor nad místní
normotvorbou vykonává ministerstvo vnitra a na jeho návrh může o zrušení obecně závazné vyhlášky obce nebo kraje rozhodnout pouze Ústavní soud.
Ten v minulosti zrušil několik desítek vyhlášek obcí a stanovil základní kritéria vymezující limity obecní normotvorby. Předmětem soudního přezkumu
jsou tak zejména tyto otázky:
•
zda vyhláška byla řádně schválena zastupitelstvem obce a vyvěšena na úřední desce,
•
zda obec nepřekročila nebo nezneužila svoji věcnou působnost,
•
zda obsah vyhlášky není v kolizi s kritériem nerozumnosti.
Oblasti, které tak mohou být předmětem úpravy obecně závazné vyhlášky obce je opak možné členit takto:
•
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (možné omezení některých činností pouze na místech a v čase vyhláškou určených),
•
stanovení povinností při pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték,
•
stanovení povinnosti k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v
zástavbě a ostatní veřejné zeleně,
•
další povinnosti mající oporu ve zvláštních zákonech – např. vydání požárního řádu obce, rozhodnutí o výši místních poplatků, zřízení nebo
zrušení obecní policie, rozhodnutí o trvalém označování všech psů v obci a o evidenci jejich chovatelů a o pravidlech pohybu psů na veřejném
prostranství, rozhodnutí o povinné zkoušce znalosti místopisu a obsluhy taxametru řidičům taxislužby a celá řada dalších záležitostí např. v oblasti
odpadového hospodářství.
V oblasti zajišťování veřejného pořádku a ochraně před patologickými jevy a problémovými osobami, které se pohybují na veřejném prostranství, je
možné zmínit možnost dočasného nebo trvalého zákazu kouření na veřejně přístupných dětských hřištích, sportovištích nebo ve vnitřních prostorách
budov určených pro pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí. Dále je možné omezit nebo zakázat v určitých dnech nebo hodinách nebo
na určitých místech prodej, podávání a konzumaci alkoholických nápojů. Vyhláškou je dále možné regulovat veřejné nabízení sexuálních služeb, a to i
plošným zákazem na všech veřejných prostranstvích v obci. Obdobně platí, i přes občasné právní diskuse, že obec může obecně závaznou vyhláškou
zakázat na určitých místech žebrání a provozování hazardních her. ●
Chvilka k zamyšlení.
Radek Neumann
Nedávno jsem navštívil kamarády úředníky na MěÚ ve Slaném. Po přivítání se mě zeptali, jestli to myslím vážně s tím skupováním domů
ve Smečně. Chvilku mi trvalo, než jsem si uvědomil kam svou otázkou míří. Ale vcelku rychle mi došlo o čem je řeč. Ano, je to tak. Několikrát jsem
na zastupitelstvu navrhoval, aby město nedávalo prostor spekulantům a staralo se o to, kdo se nám do města přistěhuje. Aby domky které jsou k
prodeji za částku v řádech statisíců skupovali vykukové a stěhovali nám do města osoby, které hned po nastěhování sníží cenu sousední nemovitosti
na polovinu, nebo učiní nemovitost zcela neprodejnou. Nemusíme jít pro příklad daleko, podívejte se na Zlonice. Nebylo by lepší tyto nemovitosti
zakoupit, opravit a pronajmout je jako startovací bydlení mladým lidem, kterých je v obci dost a o nemovitosti by byl rozhodně zájem? Doba, kdy
továrny stavěly zaměstnancům byty, jako třeba Agrostav na Boku, nebo Státní statek v Přelícké ulici je dávno pryč. Finanční prostředky kterými mladí
disponují nejsou rozhodně dostatečné ke koupi nového domu. Toto je jedna z variant jak získat zatím ještě dostupnou dotaci na startovací bydlení.
Kde je podmínka nemovitost po dobu několika let provozovat k tomuto účelu a po uplynutí zmíněné doby by nemovitost mohla být mladým
nájemníkům odprodána. Rozhodně by to byl krok jak pomoci mladým, kteří by rádi založili rodinu, ale u rodičů se jim bydlet nechce.
Na zastupitelstvu 29.2. jsem rovněž navrhoval zakoupit secesní vilu ve Školské ulici naproti kinu, která je k prodeji. Dům prošel celkovou
rekonstrukcí, má novou střechu a jeho využití, například jako jesle bych viděl jako vhodné. Navíc vila má i pěknou zahradu, která by se dala využít na
dětské hřiště. Takže máme dvě možnosti. Buď něco dělat a postarat se, o to, aby dům byl využit k potřebám města, nebo nic nedělat, čekat až koupí
dům nějaký moc hodný člověk a udělá z něj ubytovnu pro již zmíněné dobré sousedy, nebo pro azylanty z jiné části světa.
V závěru bych rád poděkoval lidem z vedení města Smečna, kteří prozradili můj záměr na MěÚ ve Slaném. Až nastane ve Smečně to samé
co ve Zlonicích a lidé si budou stěžovat na zastupitele, že nic neudělali, bude všem jasné, kdo za to nese odpovědnost. ●
!!!ODKAZY NA WEBU KE VSTUPNÍMU (STARTOVACÍMU) BYDLENÍ!!!!
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Promedia/Tiskovezpravy/2015/VyhlasujemevyzvukpodavanizadostiodotacinaP
http://www.mmr.cz/cs/Stavebniradabytovapolitika/Bytovapolitika/ProgramyDotace
http://www.mmr.cz/cs/Stavebniradabytovapolitika/Bytovapolitika/ProgramyDotace/Programypodporybydleni/Programypodporybydleniprorok2016/PodprogramPodporovanebyty
http://www.mmr.cz/getmedia/083dd4cd892547d896fba642f9eb21f2/Podporovanebyty2016_2.pdf?ext=.pdf
http://www.tzbinfo.cz/dotace/116109mmrprispejenavystavbupecovatelskychavstupnichbytu
V květnu tohoto roku vypsána výzva č.32 a 33 na sociální bydlení, přijímat žádosti se budou od června do konce roku.
Je čas koupit vstupenky:
Varhany znějící 2016 – 6. ročník mezinárodního varhanního festivalu, který v roce 300. výročí narození významného varhaníka Josefa Ferdinanda Norberta Segera představí památné
varhany ve Slaném a Zlonicích. Festival pořádá Královské město Slaný. Více na: www.varhany.slansko.cz/

