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USNESENÍ RO Vlachovice
z 12. 8., 7. 9., 25. 9. 2020

Vážení a milí spoluobčané,
mnozí z Vás jistě sledují aktuální
události
s
šířícím
se
Vzhledem
ze dne 24.6.2019 KORONAVIREM.
k tomu, že se ve větším měřítku
objevil i v naší zemi, je dobré znát
několik
informací.
Mnohé
informace najdete v různých
médiích, v rozhlase, v televizi,
v novinách… Prosím o zvýšenou
pozornost. Dlouho jsme zvažovali,
jakým způsobem uspořádat jednu
z nejvýznamnějších akcí v obci, a to HODY. Měli jsme v plánu
program na celý víkend. Aktuální situace nás však nutí
k určitým omezením. Z celého programu bude platit páteční
divadlo od 19.30 v kulturním domě a potom skoro tradiční
program v neděli. Ten bude začínat průvodem v 9.45 do
kostela svatého Michaela Archanděla. Po mši svaté bude
následovat vystoupení cimbálové muziky Dokopy a
Dokopyjan před kostelem. Vystoupení pak bude pokračovat v
odpoledních hodinách v kulturním domě nebo za příznivého
počasí před KD. I přes všechna ta omezení nám všem přeji
pěkné prožití hodů.
Pevné zdraví a šťastné dny přeje
Zdeněk Hověžák – starosta obce

POZVÁNKA

ze dne 24.6.2019









RO souhlasí s vypracováním pasportu na doplnění
dopravních prvků v obou obcích (silniční zrcadla,
zpomalovací práh)
RO souhlasí s žádostí MŠ Vlachovice o povolení
výjimky z počtu dětí, a to o navýšení ve 2. třídě o 4
děti a ve 3. třídě taktéž o 4 děti
RO souhlasí s výsledky výběrového řízení na
vybudování parkovacích ploch u budovy č. 375
(RADIANA)
RO souhlasí s výsledky výběrového řízení na
rekonstrukci koupaliště

USNESENÍ ZO Vlachovice z 21. 9. 2020
ze dne 24.6.2019
ZO schvaluje
-

nákup či směnu pozemků

a)

zveřejnění záměru směny části obecního pozemku p.
č. 131/13 za části pozemků p. č. 131/8, 131/9,
131/10, 131/11, 131/12 a 131/1 v KÚ Vlachovice
b) směnu části pozemku p. č. 1277/1 v KÚ Vlachovice
v osobním vlastnictví za 20,-Kč/m2 za část obecního
pozemku p. č. 3827/2 v KÚ Vlachovice za cenu 20,Kč; ZO současně schvaluje zapsání věcného břemene
u tohoto pozemku pro opravu kanalizace či
vodovodního řadu
c) směnu části pozemku p. č. 1276/1 v KÚ Vlachovice
v osobním vlastnictví za 20,- Kč/m2 za části obecních
pozemků 3827/2 a 1278/2 v KÚ Vlachovice za 20
Kč/m2; ZO současně schvaluje zapsání věcného
břemene u tohoto pozemku pro opravu kanalizace či
vodovodního řadu
-

žádosti

a)

prodej části pozemku p. č. 110/1 v KÚ Vlachovice za
částku 20 Kč/m2
b) směnu části obecního pozemku p. č. 177 v KÚ
Vrbětice za 20,- Kč/m2 za části pozemku p. č. 176 a
stavební p. č. 98 v KÚ Vrbětice za částku 20,- Kč/m2,
které jsou osobním vlastnictví

ZPRÁVY Z MATRIKY
Přihlášeno: 0, odhlášeno: 0, narození: 2, úmrtí: 0
Z důvodu oznamovacích změn, které nastaly v matriční a evidenční
ze dne
24.6.2019
agendě,
prosíme
občany, u kterých nastala v rodině matriční událost,
tj. narození dítěte, uzavření manželství, úmrtí, aby tuto skutečnost
nahlásili v kanceláři OÚ (na matrice) a současně předložili i příslušný
matriční doklad. Fotografie narozených dětí nebo informace do
rubriky Vzpomínáme, Výročí můžete odevzdávat v kanceláři OÚ
Vlachovice nebo posílejte na e-mail: obec@vlachovice.cz nebo
zpravodajvlachovice@seznam.cz.
Jarmila Zvonková, matrikářka, tel. č. 577 324 026
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PRÁVNÍ OKÉNKO

V SRPNU SE NARODILI

SOUSEDSKÉ VZTAHY
ze dne
24.6.2019
Dnes
se opětovně
zaměříme na sousedské vztahy, jejichž
problematika je velmi podrobně upravena v občanském
zákoníku (§ 1013-1036). Pod pojmem sousedských vztahů si
můžeme představit vzájemné ovlivňování sousedů různými
způsoby, např.

ze dne 24.6.2019

o
o
o
o
o
o

kouřem,
prachem,
pachy,
světlem, stínem,
hlukem, otřesy
vnikem zvířete na cizí pozemky a jinými
podobnými účinky, a to nejen konáním, ale
i nekonáním (dále jen „imise“).

Vlastník se tak musí zdržet všeho, co působí, že výše uvedené
imise vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře
nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé
užívání pozemku. Za imise se však nepovažuje to, co je běžné
chování, které je obvyklé a v rámci sousedských vztahů
tolerované, je potřeba je také vykládat objektivně, nikoliv
subjektivně. Je nutné si také uvědomit, že vlastníci
sousedících pozemků jsou povinni umožnit na nezbytnou
dobu a v nezbytné míře vstup na své pozemky, popřípadě na
stavby na nich stojící, pokud to nezbytně vyžaduje údržba a
obhospodařování sousedících pozemků a staveb. Typickým
příkladem je ořezávání větví stromů. Pokud to však vlastník
větví neučiní v přiměřené době poté, co ho o to soused
požádal, smí soused šetrným způsobem větve ořezat sám.
Jemu poté náleží to, co z odstraněných větví a kořenů získá.
Nejčastějším problém je pak spadlé ovoce na sousedův
pozemek, v tomto případě plody náleží sousedovi vždy.

VZPOMÍNÁME

ze dne 24.6.2019

Dalším klasickým problém mezi sousedy bývá příjezdová cesta
k pozemku. V takovém případě je nutné požádat souseda
pozemku, aby mu za náhradu povolil nezbytnou cestu přes
svůj pozemek. Soused by toto měl umožnit vždy, pokud je to
nutné k zajištění údržby pozemku či nutného příjezdu.
V případě, že by později na pozemku v důsledku neumožnění
příjezdu vznikla škoda, bude za ni odpovědný. Pokud s tím
soused i přesto nesouhlasí, je možné se obrátit na soud.

POŠTA VLACHOVICE OZNAMUJE
ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY od 1. 10. 2020

ze dne 24.6.2019
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8-12
8-12
8-12

Tel. 954 276 324

13-18
13-14
13-18
13-14
13-14

V případě, že už k některým imisím došlo, je nejlepším
řešením zajít za sousedem, na problém ho upozornit a věc
řešit pokud možno dohodou, soused často ani nemusí tušit,
že koná něco, co vás obtěžuje. V naprosté většině případů
jsou sousedé rozumní a inteligentní lidé a nastalý problém
imisí odstraní. V opačném případě je pak možné se obrátit na
policii ČR, zda jednání souseda nenaplňuje znaky přestupku,
za který je mu možno uložit pokutu, popř. na soud s tzv.
sousedskou žalobou. V případě imisí nemá naše obec žádné
pravomoci a věc musí vždy předložit na přestupkovou komisi
do Valašských Klobouk, popř. na některý z odborů městského
úřadu.
Mgr. Šárka Hrbáčková Lysáčková, právník
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PRÁCE V OBCI
V září jsme prováděli údržbu „živých“ plotů a okrasných keřů,
sečení travnatých ploch v obcích.
24.6.2019
V ze
MŠdne
proběhla
rekonstrukce místnosti, kde byly skladovány
hračky pro děti. Marek Hrabica zde položil novou dlažbu a
Vladimír Drábik provedl montáž sádrokartonů. Tato místnost
bude sloužit jako učebna, bude zde keramická pec pro práci
s modelářskou hlínou a ponky pro opracování dřeva. Marek
Hrabica s našimi zaměstnanci rozšířil přístřešek k parkování
mezi budovou OÚ a nákupním střediskem. Nově vzniklý
prostor bude sloužit pro účely MŠ jako nový sklad hraček.
V lokalitě Mladý háj a SEČ jsme pálili větve po těžbě kůrovce.
V části obce HÁJ naproti domu Hamalčíkových Karel Hlavica
vybudoval nový úsek vodovodního řádu a kanalizace v délce
200 m.
Ladislav Obadal, místostarosta

Ve dnech 2. – 4. 10. 2020
Pro Vás připravujeme

HODOVÉ MENU
Informace sledujte na
https://www.facebook.com/vlachovice.cz

OD NAŠICH SPOLUOBČANŮ
Jedna přehrada už začala. Bobr se rozhodl, že si postaví
vodní nádrž
dne 24.6.2019
vezeVrběticích
hned
pod
dětským
hřištěm
u
mostu.

RESTAURACE NA MÝTĚ JE Z DŮVODU
SOUKROMÉ AKCE UZAVŘENA VE DNECH:
10. – 11. 10. a 17. – 18. 10. 2020

Foto: František Hudek

VLACHOVICKÝ KALENDÁŘ ŘÍJEN 2020

ze dne 24.6.2019
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