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Vážení spoluobčané, 

dostává se Vám do rukou první vydání Zpravodaje z podhradí, ročník 2015, který si dává za cíl 

informovat o aktuálním dění v obci a o činnosti nového zastupitelstva.  

Průběžně Vám budeme předkládat informace o jednání zastupitelstva a rady obce. V této souvis-

losti upozorňuji, že jsme povinni dodržovat zákon o ochraně osobních údajů a tomu přizpůsobit 

zveřejňované informace. 

 Ing. Pavel Prosr, starosta  

O čem jednalo zastupitelstvo obce…

 Zastupitelstvo zvolilo 5. člena rady 

obce. 

 Zastupitelstvo schválilo: 

 Rozpočtové opatření č. 2 – příjmy 

navýšeny o částku 104.397,45 Kč  

a výdaje o částku 2.975.000,- Kč 

 inventarizační zprávu obce za rok 

2014 

 vyřazení majetku v r. 2015 v hodno-

tě 72.839,50 Kč 

 smlouvu s firmou ČEZ Distribuce a.s. 

o uzavření budoucích smluv o připo-

jení odběrných elektrických zařízení 

k distribuční soustavě do napěťové 

hladiny 0,4kV v lokalitě Z4,Z5 Ve-

lhartice 

 smlouvu s firmou BOLID M, s.r.o., 

Praha o provedení opravy kaple sv. 

Antonína Paduánského v Chotěšově, 

v souladu se závazným stanoviskem, 

vydaným OŠPPCR MěÚ Sušice  

 podání žádosti o dotaci na opravu 

kaple v Chotěšově z prostředků Mi-

nisterstva kultury prostřednictvím 

pověřených obcí III 

 smlouvu se Studiem KAPA Praha na 

vypracování dokumentace pro sta-

vební povolení výstavby technické 

infrastruktury v lokalitě Velhartice 

Z4, Z5 

 pořízení Změny č. 1 územního plánu 

obce. Jejím zpracováním pověřilo 

studio KAPA, Praha a uložilo vyzvat 

občany k podávání návrhů na změny 

v termínu do 30. 4. 2015 

 zřízení osadního výboru ve Velharti-

cích. 

 Zastupitelstvo neschválilo: 

 Vstup do Dobrovolného svazku obcí 

sušicko  

 spoluúčast 20% z objemu rozpočtu 

na realizaci kamerového systému 

v obci  

 podání žádosti o dotaci projekt ka-

merového systému 

 nabídku televize ZAK na spolupráci 

při propagaci obce. 

 Zastupitelstvo bylo seznámeno: 

s vyhodnocením lesnické činnosti  

za r. 2014 

Braníčkov, Drouhaveč, Hory Matky Boží, Chotěšov, Jarkovice, Konín, 

Nemilkov, Radvanice, Stojanovice, Tvrdoslav, Velhartice, 
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Finanční výsledek hospodaření v lesích: 

Příjmy vč. DPH  2.420.681,- Kč 

Výdaje vč. DPH  1.520.331,- Kč 

Zisk   900.350,- Kč 

Dotace /na lesní hosp. plán/ 121.728,- Kč 

Příjmy vč. DPH  

za dřevo  2.386.381,- Kč 

za vánoční stromky  1.600,- Kč 

samovýroba 12.700,- Kč 

splátka za dřevo 20.000,- Kč 

Výdaje vč. DPH 

těžba dřeva   168.656,- Kč 

přibližování UKT  254.917,- Kč 

prořezávka      19.380,- Kč 

úklid klestu    71.175,- Kč 

ožínání       163.310,- Kč 

ochrana kultur, nátěry 16.929,- Kč 

výřezy nežádoucích dřevin 38.777,- Kč 

stavba oplocenek   60.925,- Kč 

zalesnění  63.400,- Kč 

ostatní výdaje /sazenice,  

pletivo, ochranné. pomůcky,  

mzdy., poplatky .../ 662.862,- Kč 

 Ze zprávy starosty: 

 Oprava opěrné zdi u kulturního do-

mu si vyžádá náklady přesahující 

700.000,- Kč 

 oprava cesty ke hřbitovu předpoklá-

dá dle zpracovaného rozpočtu výdaj 

ve výši 300.000,- Kč 

 kaple v Chotěšově je zapsanou kul-

turní památkou. Proto je při jakých-

koli opravách nutné, kromě povolení 

či souhlasu příslušného stavebního 

orgánu, zajistit a respektovat závaz-

né stanovisko orgánu památkové 

péče. Oprava bude zahrnovat výmě-

nu oplechování štítové zdi 

s přesahem, odbornou repasi oken-

ních výplní, opravu venkovní omítky, 

odstranění vnitřních, glazovaných 

obkladů a dlažeb a jejich náhradu 

režnými. Hodnota prací přesáhne 

400.000,- Kč 

 firma Kalný Sušice provedla instalaci 

společného satelitu na DPS Velharti-

ce a rozvod televizního signálu po 

jednotlivých bytech. 

 Zastupitelstvo doporučilo 

radě obce zřídit kulturní komisi, jejíž 

součástí bude redakční rada „Zpravo-

daje z podhradí“.  

 

 

Územní plán obce – Změna č. 1….

Územní plán je nástrojem dlouhodobě udržitelného rozvoje území. Územní rozvoj lze zjednoduše-

ně definovat jako změnu využívání území s cílem jeho ekonomického zhodnocení. Obvykle bývá 

spojený se stavebním využitím území. Změna nezastavěného území na zastavěné ale často zna-

mená významný zásah do přírodního prostředí. Pokud dojde k poškození nebo znehodnocení pří-

rodních zdrojů v území, má to zpravidla dlouhodobé důsledky a revitalizace usilující o obnovení 

jeho užitné hodnoty bývá spojena se značnými náklady. Proto se tvorba územního plánu řídí zá-

konnou normou /zák. 183/2006 Sb. /a podílí se na ní celá řada subjektů.  

O pořízení nebo změně územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce a to: 

- z vlastního podnětu, 

- na návrh orgánu veřejné správy, 

- na návrh občana obce, 

- na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku 

nebo stavbě na území obce, 

- na návrh oprávněného investora. 

Na tvorbě územního plánu se pak podílí  

• Obec – a to jako zadavatel eventuálně pořizovatel. Pořizovatelem může být i obecní úřad, 

pokud jsou splněny kvalifikační požadavky podle stavebního zákona. Pořizovatelem velhar-

tického územního plánu bude Městský úřad Sušice, odbor výstavby a územního plánování. 

• Projektant – zpracovatel územního plánu. Autorizovaný architekt nebo autorizovaný ur-

banista, který má oprávnění k výkonu podle zvláštního právního předpisu v České komoře 

architektů. 

• Dotčené orgány – hájí veřejné zájmy například na úseku ochrany přírody a krajiny, 

ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany lesa a státní památkové péče, dopravy 

apod. 

• Nadřízený orgán územního plánování – krajský úřad. 
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Jednotliví občané, jejich skupiny i občanská sdružení mají právo účastnit se na územním plánová-

ní po celou dobu vzniku i využívání územně plánovací dokumentace, zejména uplatňováním 

vlastních záměrů a požadavků a prosazováním svých práv, a to všemi legálními a legitimními 

způsoby. 

Obec Velhartice připravuje zadání Změny č. 1 územního plánu obce Velhartice. Přibližný termín 

vydání této změny zadavatel předpokládá v prvním pololetí r. 2016. Na základě usnesení zastupi-

telstva ze dne 24. 2. 2015 – usnesení č. 33 vyhlašuje 

výzvu k podání návrhů a podnětů na změny v platném územním plánu pro obec Velhar-

tice. 

Návrhy a podněty na změny v platném územním plánu obce Velhartice musí obsahovat: 

a) údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdob-

ných práv k pozemku nebo stavbě na území obce 

b) zákres do katastrální mapy jaké části pozemku (nebo pozemků) se záměr bude týkat 

c) údaje o navrhované změně využití ploch na území obce 

d) údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele 

e) důvody pro pořízení změny územního plánu 

Návrhy a podněty na změny v platném územním plánu pro obec Velhartice možno podávat 

do 30. 4. 2015 

Návrhy a podněty na změny územního plánu je možno zasílat na adresu – Obec Velhartice, Ve-

lhartice 134, 341 42 Kolinec, nebo předat osobně na Obecním úřadu Velhartice v průběhu pra-

covní doby. 

Dále upozorňuje, že: 

- o pořízení změny územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce 

- na změnu územního plánu není právní nárok 

- navrhovatelé změny se mohou finančně podílet na jejím pořízení 

- změna územního plánu je dlouhodobým procesem, který ovlivňují další orgány státní správy, 

námitky a připomínky občanů při veřejném projednání - uvedený termín vydání je proto pouze 

orientační. 

Ze života obce 

Sezona plesů a bálů pomalu končí a nastává jaro. Přesto chceme připomenout alespoň dvě 

akce, první tradiční – Masopustní průvod a dětský maškarní karneval. Druhou, která se usku-

tečnila po více než 10 letech – Setkání důchodců aneb „Už nám není dvacet let…“.  
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Foto: H. Sádlíková 

Informace 

• Zápis dětí do mateřské školy proběhne dne 30. 6. 2015 od 9 00 do 12 00 hod. 

v mateřské škole. 

• Splatnost místního poplatku za psy končí 31. 3. 2015. V této souvislosti upozorňujeme 

občany na ohlašovací povinnost změn ve vlastnictví psů. 

• Splatnost poplatku za provoz systému shromažďování sběru a likvidace komunálního odpa-

du končí 30. 6. 2015. 

• Jarní úklid proběhne ve Velharticích, Nemilkově a Chotěšově dne 28. 3. 2015. Do 

přistavených valníků je zakázáno odkládat sklo, plasty, kovy, pneumatiky, papír, veškerý 

nebezpečný odpad /baterie, eternit, barvy, chemikálie apod./, velkoobjemový odpad 

/matrace, nábytek apod./. 

• Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne dne 23.5.2015. Odpad je 

nutno předat OSOBNĚ! 

Pozvání  

• Na zajímavou akci, pořádanou ve spolupráci s lektorem Abecedy rodinných financí 

p. Ing. Vojtěchem Brantem: 

Přijďte na seminář Abecedy rodinných financí, 

naučí vás jak zvládnout rodinný rozpočet a další finanční oblasti. 

Nedaří se vám vyjít s penězi? Přijďte na seminář „Jak se naučit rozumět penězům a podnikání“, 

který pro vás připravil projekt Abeceda rodinných financí ve spolupráci s obcí Velhartice.  

Při dvouhodinovém setkání vedeném lektorem projektu Vojtěchem Brantem si na konkrétních 

situacích z každodenního života ukážeme jak nejlépe zvládnout úskalí hospodaření s penězi  

a připravit se na nečekané výdaje, získáte odpovědi na vaše otázky a odnesete si řadu materi-

álů, které vám pomohou se správou rodinných financí a porozumění světu peněz. 

První seminář se koná 24. 3. 2015 od 1700 hodin v hostinci „U Bílého beránka“ ve Ve-

lharticích.  Účast je zdarma, v průběhu semináře bude k dispozici občerstvení. Další seminář, 

ve kterém probereme další témata, proběhne 31. 3. 2015 od 1700 hodin v hostinci „U Bí-

lého beránka“ ve Velharticích. Projekt je financován z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost.  Další informace můžete získat na www.abecedarodinnychfinanci.cz. 

Srdečně zvou  starosta Ing. Pavel Prosr 

 lektor Abecedy rodinných financí, Ing. Vojtěch Brant 

• Na divadelní představení „Divadla Bezejména“: 

„Adéla ještě nevečeřela“ 

Známá filmová komedie Jiřího Brdečky a Oldřicha Lipského v divadelní úpravě Zdeňka Straky 

Vám i Vašim dětem určitě zpříjemní nedělní odpoledne.  

22. března 2015 od 15:00 hodin 

Pořádá a srdečně zve, Občanské sdružení na záchranu kostela sv. Maří Magdalény ve Velharti-

cích /www.marimagdalena.xf.cz/. Výtěžek použije na probíhající opravu velhartického hřbitov-
ního kostelíka. 
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