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Pálení ãarodûjnic

▲ âarodûjnice na vatﬁe.

Posledního dubna se pálily ãarodûjnice,
vlastnû jenom jedna, která vzplála okolo
osmé hodiny veãer. A to na hﬁi‰ti v Homoli
u Panny. Dûti si opekly buﬁtíky. Samozﬁejmû
dorazily nûjaké ty ãarodûjnice. Za odvahu
dostaly velké bonboniery a urãitû jim moc
chutnali. Konec byl po desáté hodinû veãerní.
ZdeÀka âerná, redaktorka

▲

Dûti pﬁi opékání ‰pekáãkÛ.

DùTSK¯ DEN
V sobotu 7. ãervna se konal na hﬁi‰ti
v Homoli dûtsk˘ den. Zaãalo se po
druhé hodinû. Pﬁed pÛl druhou se obloha zatáhla a zaãaly hromy a pár bleskÛ. Na‰tûstí se poãasí umoudﬁilo. Dûti
se mohly zdokonalit v házení ‰ipek,
chytání rybiãek, chození po ‰palíkách,
shazování kuÏelek a jiné disciplíny.
Také pﬁijeli hasiãi z Velkého Bﬁezna
a pﬁítomní si mohli prohlédnout hasiãské auto pûknû zblízka, sednout si za
volant nebo vyzkou‰et helmu. Nakonec
si v‰ichni opekli ‰pekáãky na oh˘nku,
dostali k tomu keãup nebo hoﬁãici.
Je‰tû pﬁedtím dûti dostaly nanuk. Dûtsk˘ den se vydaﬁil jak poãasím tak
úãastí. Nezb˘vá neÏ podûkovat myslivcÛm za poskytnutí prostoru v myslivnû
a také moc díky v‰em lidiãkám, kteﬁí
pomáhali. ZdeÀka âerná, redaktorka

Chytání rybiãek.

Pﬁivítání dûtí na dûtském dni.

Chození na ‰palíkách.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
Homole u Panny ã. 03/2008 ze dne 3. 4. 2008
I. ZASTUPITELSTVO OBCE
HOMOLE U PANNY SCHVALUJE
1. ve smyslu naﬁízení vlády ã. 79/2008
Sb. o odmûnách za v˘kon funkce
ãlenÛm zastupitelstev, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, mûsíãní odmûnu
pro neuvolnûného místostarostu ve
v˘‰i 12 236,- Kã, neuvolnûn˘m zastupitelÛm vykonávajících funkci
pﬁedsedy v˘boru 1 440,- Kã a neuvolnûn˘m zastupitelÛm, ãlenÛm v˘boru 1 140,- Kã.
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II. ZASTUPITELSTVO OBCE
HOMOLE U PANNY VZALO NA
VùDOMÍ
2. informaci o ãinnosti OÚ:
- podání Ïádosti o dotaci z PRV na zalesnûní obecních lesÛ po orkánu Kyrill;
- pﬁípravy realizace opravy hﬁbitovní
zdi;
- zamítnutí Ïádosti Mgr. Martina Markse o instalaci veﬁejného osvûtlení na
základû provedené kontroly osvûtle-

ní pﬁístupové cesty k budovû ãp. 5
v místní ãásti Suletice.
Ladislav Ptáãek v.r.
starosta
Ovûﬁovatelé:
Zdenûk Pinc v.r.
Jiﬁí Barboﬁík v.r.

Vyvû‰eno dne:
08. 04. 2008
Sejmuto dne:
21. 04. 2008

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
Homole u Panny ã. 04/2008 ze dne 7. 5. 2008
I. ZASTUPITELSTVO OBCE
HOMOLE U PANNY SCHVALUJE
1. závûreãn˘ úãet obce za rok 2007
s v˘hradou;
2. pﬁedloÏené rozpoãtové opatﬁení ã.
1/2008;
3. prodej pozemku p. ã. 619, k. ú.
Lhota pod Pannou, o v˘mûﬁe
271 m2, manÏelÛm Podhorov˘m za
kupní cenu 4 065,- Kã.
II. ZASTUPITELSTVO OBCE
HOMOLE U PANNY SOUHLASÍ
4. se zprávou o pﬁezkoumání souladu
návrhu zmûny ã.5 ÚPnSÚ Homole
u Panny, zpracovanou podle §53
odst.(4)
stavebního
zákona
ã.183/2006 Sb. a pﬁedkládanou poﬁizovatelem a urãen˘m zastupitelem
ze dne 30.4.2008.
III. ZASTUPITELSTVO OBCE
HOMOLE U PANNY VYDÁVÁ
5. v souladu s §54 odst.(2) stavebního
zákona ã.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ﬁádu, zmûnu
ã.5 územního plánu sídelního útvaru
(dále téÏ ÚPnSÚ) obce Homole
u Panny v rozsahu zpracovaného
návrhu zmûny ã.5 ÚPnSÚ Homole

u Panny, v rozsahu §50 odst.(1) stavebního zákona a o obsahu dle pﬁílohy ã.7 k vyhlá‰ce ã.500/2006 Sb.,
o územních analytick˘ch podkladech, územnû plánovací dokumentaci a zpÛsobu evidence územnû
plánovací ãinnosti a vydává tuto
zmûnu ã.5 ÚPnSÚ formou opatﬁení
obecné povahy dle správního ﬁádu.
IV. ZASTUPITELSTVO OBCE
HOMOLE U PANNY VZALO
NA VùDOMÍ
6. zprávu finanãního v˘boru o v˘sledku ‰etﬁení Ïádosti obãana Josefa
Dobiá‰e o provûﬁení postupu OÚ
Homole u Panny pﬁi schvalování rozpoãtu obce na rok 2008, provedeného dne 17.4.2008;
7. informaci o ãinnosti OÚ v oblasti:
- dotace na opravu hﬁbitovní zdi,
- dotace na obnovu lesÛ po po‰kození orkánem Kyrill
- opravy stﬁechy na bytovce ã.p. 48
- provádûní postupn˘ch úprav webov˘ch stránek obce ve smyslu vyhlá‰ky MV ã. 64/2008 Sb.
V. ZASTUPITELSTVO OBCE
HOMOLE U PANNY UKLÁDÁ
starostovi obce Ladislavu Ptáãkovi
pﬁijmout nápravná opatﬁení s cílem od-

stranit nedostatky zji‰tûné kontrolním
odborem KÚ pﬁi pﬁezkoumávání hospodaﬁení obce za rok 2007:
03/04/2008 provést zaokrouhlování
v˘‰e mûsíãní odmûny u starosty a místostarosty na celé desetikoruny nahoru
od 1. února 2008 v souvislosti s naﬁízením vlády ã. 79/2008 Sb., o odmûnách
za v˘kon funkce ãlenÛm zastupitelstev
Termín: 12.05.2008
04/04/2008 provést mimoﬁádnou dokladovou inventuru SÚ 959 Ostatní
dlouhodobé závazky ke dni 31.05.2008
Termín: 02.06.2008
05/04/2008 zabezpeãit plnûní § 16,
odst. (4), zákona ã. 250/2000 Sb.,
o rozpoãtov˘ch pravidlech územních
rozpoãtÛ.
Úkol: trval˘
Ladislav Ptáãek v.r.
starosta
Ovûﬁovatelé:
Jiﬁí Frk v.r.
Josef MuÏík v.r.

Vyvû‰eno dne:
13. 05. 2008
Sejmuto dne:
28. 05. 2008

Zeptali jsme se starosty obce Ladislava Ptáãka:
■ V únoru leto‰ního roku byl projednán a schválen na zasedání zastupitelstva obce „Rozvojov˘ dokument
obce Homole u Panny“. MÛÏete
nûco ﬁíci ke vzniku tohoto dokumentu?
Pﬁi projednávání rozpoãtu na rok
2008 jsme pocítili nutnost mít zpracovány v nûjaké podobû pﬁedpokládané
smûry rozvoje obce a to jak v oblasti
oprav a údrÏby, tak i v oblasti rekonstrukcí a investic. Právû pﬁi projednávání rozpoãtu se vyskytují pﬁipomínky
proã je do rozpoãtu projednávaného
roku zaﬁazena tato akce a proã ne jiná,
Ïe ten mÛj návrh na zaﬁazení je dÛleÏitûj‰í a prospû‰nûj‰í apod. Abychom
tûmto diskuzím dali nûjak˘ ﬁád
a smysl, byl zpracován tento dokument, ve kterém jsou v obecné i konHOMOLSK¯ OBâASNÍK / 2008 • 3

krétní formû uvedeny akce, které je
nutno postupnû realizovat. Jedná se
o „otevﬁen˘ dokument“, to znamená,
Ïe lze vÏdy na konci roku zhodnotit, co
se z obsahu dokumentu uskuteãnilo
a o jaké akce je tﬁeba tento dokument
doplnit na základû podnûtÛ obãanÛ
nebo potﬁeb obce.
Souãasn˘ „Rozvojov˘ dokument
obce Homole u Panny“ byl projednán
a schválen na zasedání zastupitelstva

obce, konaného dne 07.02.2008.
Pokud se podíváte na rozpoãet obce
na rok 2008, pak budou realizovány
akce uvedené v dokumentu a to oprava hﬁbitovní zdi, oprava stﬁechy bytovky ã. 48 a I. etapa rekonstrukce veﬁejného osvûtlení ve Lhotû pod Pannou.
Dal‰í akce jsou „dozvuky“ roku 2007.
Samozﬁejmû, Ïe nejvût‰í momentální
finanãní zátûÏí je odstraÀování následkÛ po orkánu Kyrill. K dne‰nímu dni

Rozvojov˘ dokument
obce Homole u Panny
Únor 2008 - Obec Homole u Panny
Obec se pﬁipomíná poprvé v roce 1407 jako pﬁíslu‰enství
panství Libû‰ice. Po husitsk˘ch válkách patﬁila dûãínsk˘m
VartenberkÛm. Do poãátku 17. století se v drÏení Homole vystﬁídalo nûkolik ‰lechtick˘ch rodÛ. Pobûlohorské konfiskace
majetku úãastníkÛ stavovského povstání pﬁinesly zmûny
v drÏbû statkÛ. Homoli získali v roce 1630 litomûﬁiãtí dominikáni, kteﬁí ji vlastnili aÏ do nedávné souãasnosti.
Obec Homole u Panny se skládá z místních ãástí: Homole
u Panny, Babiny II, ByÀov, Bláhov, Doubravice, Haslice,
Lhota pod Pannou, Nová Ves u Plánû a Suletice.
Obec je sice na poãet obyvatel malá, v souãasné dobû má
376 obyvatel, ale svou rozlohou patﬁí ve své kategorii mezi
stﬁednû velké obce. I kdyÏ v obci pÛsobí ãtyﬁi vût‰í podnikatelské subjekty, vût‰ina obyvatel dojíÏdí za prací do Velkého
Bﬁezna nebo do Ústí nad Labem. V dobû letní turistické sezony poãet obyvatel stoupne aÏ ke 450 obyvatel. PﬁeváÏná
ãást tûchto obyvatel jsou turisté a men‰í ãást tvoﬁí majitelé individuálních rekreaãních objektÛ.
Obec má ve svém vlastnictví lesy na celkové plo‰e 171 ha.
Hodnota tohoto majetku je vyãíslena na ãástku 54 mil. Kã.
V souãasné dobû obec soustﬁeìuje svou ãinnost v lesním
hospodáﬁství na odstraÀování následkÛ vûtrné kalamity „Kyrill“. Skuteãností je, Ïe právû ‰kody zpÛsobené vûtrnou kalamitou, jejich odstraÀování a následná obnova lesního porostu, odãerpává znaãnou ãást obecního rozpoãtu.
Pravdou zÛstává, Ïe daÀová v˘tûÏnost, která je pﬁerozdûlována ve prospûch obce Homole u Panny, je vypoãítána na
poãet trvale Ïijících obyvatel v obci a není zohlednûna rozloha obce a zejména kaÏdoroãní náklady na údrÏbu lesních
porostÛ a lesních pozemkÛ, vypl˘vající jako povinnost obce
ze zákona ã. 289/1995 Sb., o lesích. Tento fakt má velk˘ vliv
na potﬁebu finanãních prostﬁedkÛ pro vlastní provoz obce,
takÏe právû získávání dotací na ostatní oblasti infrastruktury
v pÛsobnosti obce bude naprosto prioritním úkolem obce.
Obec Homole u Panny má zpracovan˘ Územní plán obce.
Územní plán obce byl schválen zastupitelstvem obce dne 03.
04. 1997 a Obec Homole u Panny vydala obecnû závaznou
vyhlá‰ku ã. 19/1997 o závazn˘ch ãástech územního plánu
sídelního útvaru Homole u Panny dne 12.06.1997. Od této
doby jiÏ bylo uplatnûno celkem 7 zmûn, z ãehoÏ od jedné
zmûny bylo v prÛbûhu projednávání ustoupeno a v souãasné dobû jsou dvû zmûny projednávány. ·est zmûn bylo vy4 • 2008 / HOMOLSK¯ OBâASNÍK

pﬁedpokládáme oproti schválenému
rozpoãtu nárÛst potﬁeb finanãních prostﬁedkÛ o 1.600 tis. Kã. Z tohoto dÛvodu jsme si s místostarostou stanovili
prioritní úkol a to získat na obnovu lesÛ
finanãní dotaci z Programu rozvoje
venkova.
A právû „Rozvojov˘ dokument obce
Homole u Panny“ je jedním z dÛleÏit˘ch
dokumentÛ pﬁi podávání Ïádostí o pﬁidûlení finanãní dotace.

voláno zájmem majitelÛ pozemkÛ o v˘stavbu rodinn˘ch
domkÛ a jedna zmûna (v souãasnosti projednávána) se t˘ká
nutností realizovat veﬁejnû prospû‰nou stavbu - komunikaci,
aby byla zaji‰tûna pro místní obãany v dotãené oblasti dostupnost s hasiãskou technikou, lékaﬁská pohotovost
a odvoz odpadkÛ.

Oblasti plánovaného rozvoje obce
Místní komunikace
Vybudování nové místní komunikace v k.ú. Babiny II
DÛvod stavby: v souãasné dobû nelze pro místní obãany
bydlící v ãásti této lokality zajistit pﬁístup hasiãské techniky,
pohotovostní lékaﬁské sluÏby a odvoz odpadkÛ. Nová místní
komunikace na p.p. ã. 3/1 bude napojena pﬁímo na silnici ã.
III/26022. V souãasné dobû probíhá zmûna ã. 7 ÚPnSÚ obce
Homole u Panny.
Rekonstrukce místní komunikace B˘Àov
Komunikace v délce 450 metrÛ je ve svahu a její povrch vyÏaduje rekonstrukci. Je nutno vybudovat opûrnou zeì v délce
cca 10 m, zamezit podmáãení komunikace a tím odstranûní
nebezpeãí ujíÏdûní svahu.
Opravy místních komunikací obecnû
Postupné opravy formou poloÏení nov˘ch asfaltov˘ch povrchÛ, pﬁípadnû klasické opravy v˘tlukÛ.
Obnova místních komunikací
Postupná obnova zpevnûn˘ch a nezpevnûn˘ch komunikací s cílem zajistit bezproblémov˘ svoz vytûÏené dﬁevní hmoty
z obecních lesÛ, vytvoﬁit nové turistické trasy a umoÏnit
pﬁímé propojení jednotliv˘ch místní ãástí obce.
Oprava hﬁbitovní zdi
Obnova hﬁbitovní zdi v pÛdorysu „L“ o celkové délce cca
100 m pﬁi její v˘‰ce 1,75 metrÛ. V souãasné dobû je v místû
zﬁícené hﬁbitovní zdi postavena dﬁevûná zábrana proti vniknutí zvûﬁe (divoká prasata) do prostoru hﬁbitova.
Rekonstrukce veﬁejného osvûtlení
Po provedené rekonstrukci v Homoli u Panny bude realizována rekonstrukce veﬁejného osvûtlení v jednotliv˘ch místních ãástech v poﬁadí a rozsahu podle stavu stávajícího
osvûtlení s cílem osadit svítidla s nízkou spotﬁebou elektrické
energie. Souãasnû bude provedena postupná v˘mûna stávajících el. kioskÛ pro veﬁejné osvûtlení.
Vyãi‰tûní a opravy místních nádrÏí a rybníãkÛ
Provedení vyãi‰tûní stávajících nádrÏí a rybníãkÛ od nánosÛ bahna, provést opravy stavidel a hrází. Souãasnû bude

provedeno ãi‰tûní bﬁehÛ pﬁítokÛ vody a pokácení pﬁerostl˘ch
stromÛ v pásmu ﬁeãi‰tû. Jedná se celkem o 5 nádrÏí v místních ãástech Homole u Panny, Doubravice, Suletice, Haslice
a Bláhov.
Prostranství (náves) Homole u Panny a místní ãásti
Doubravice
Vrátit tûmto prostranstvím svÛj funkãní, spoleãensk˘ a estetick˘ v˘znam (zeleÀ, odpoãinková místa - pergoly, dûtská
hﬁi‰tû apod.).
Muzeum Josefa Emanuela Hibsche
Souãasné muzeum je umístûno v jedné místnosti budovy
ã.p. 35 v Homoli u Panny. Pﬁi snaze tuto budovu komerãnû
vyuÏít formou pronájmu, se umístûní muzea do budoucna
jeví jako nevhodné. V˘stavbou budovy velikostí jako souãasná budova telekomunikaãní firmy Telefonica O2 na návsi
obce a pﬁemístûní exponátÛ stávajícího muzea do této budovy, vznikne nejen dÛstojn˘ stánek slavného rodáka obce, ale
pﬁispûje to i k vytvoﬁení nového vzhledu návsi obce.
Autobusové zastávky
Postupná v˘mûna 11 nevzhledn˘ch plechov˘ch autobusov˘ch zastávek za nové, vhodné pro oblast chránûné krajinné
oblasti âeského stﬁedohoﬁí.
Obecní úﬁad
Po realizaci koupû budovy ã.p. 1 v Homoli u Panny, ve které
je umístûn Obecní úﬁad, provést celkovou rekonstrukci této budovy se zámûrem eliminovat tepelné ztráty, zabezpeãit úsporné a ekologické vytápûní a vyﬁe‰it vhodné prostﬁedí pro v˘-

kon správy obce, provoz knihovny a archivaci dokumentÛ.
Bytovky
Provést nezbytné opravy stﬁech stávajících objektÛ a ﬁe‰it
problematiku zateplení objektÛ (v˘mûna oken, fasáda). Souãasnû zji‰Èovat podmínky pro privatizaci bytovek do roku
2010.
Obecní lesy
Kromû plnûní úkolÛ pﬁímo uloÏen˘ch zákonem ã. 285/1995
Sb., o lesích bude ãinnost obce zamûﬁena na rekonstrukci
nezpevnûn˘ch lesních komunikací.
ZÁVùR
1. Tento „Rozvojov˘ dokument obce Homole u Panny“ byl
projednán a schválen na zasedání zastupitelstva obce ã.
01/2008, konaného dne 07.02.2008.
2. Tento „Rozvojov˘ dokument obce Homole u Panny“ mÛÏe
b˘t v prÛbûhu dal‰ích let opravován a doplÀován dle potﬁeb obce a místních obãanÛ, v závislosti na vytvoﬁen˘ch
ãi získan˘ch finanãních zdrojích.
3. Finanãní zdroje budou v men‰í míﬁe získávány jednak
z vlastních prostﬁedkÛ, a dále pak prostﬁednictvím Ïádostí
smûﬁovan˘ch k rÛzn˘m fondÛm a dotaãním titulÛm. Je
zcela jasné, Ïe obec bez získání dotací nedokáÏe sama
o sobû zrealizovat jednotlivé zámûry vypsané v tomto dokumentu
Mgr. Václav Kavan v.r.
místostarosta obce

Ladislav Ptáãek v.r.
starosta obce

Zeptali jsme se místostarosty obce Mgr. Václava Kavana:
■ Zastupitelstvo obce Homole
u Panny na zasedání ã. 11/2007 dne
13. 12. 2007 odsouhlasilo sv˘m
usnesením zásady pro prodej obecních pozemkÛ. MÛÏete k tomu sdûlit
nûco bliÏ‰ího?
PﬁibliÏnû v polovinû minulého roku
jsme se zúãastnili se starostou semináﬁe, kde pﬁedná‰el právník z Policejní
akademie âR, katedry veﬁejné správy.
Byl to velmi zajímav˘ semináﬁ zamûﬁen˘ na ãinnosti ãlenÛ zastupitelstev
obecních a krajsk˘ch samospráv v âR.
Zajímav˘ pro nás byl zejména z toho
dÛvodu, Ïe kromû jiného byly uvádûny
konkrétní pﬁíklady chybn˘ch postupÛ
pﬁi ﬁízení chodu obce. Jedním z blokÛ
pﬁedná‰ky byla problematika prodeje
obecního majetku. A tady jsme zjistili,
Ïe v té dobû u nás platné podmínky,
stanovené pro prodej obecních pozemkÛ, byly diskriminaãní a ceny neodpovídaly ani obecn˘m zásadám. Proã diskriminaãní? ProtoÏe byla stanovena
jiná cena za m2 pro trvale bydlícího obãana v obci a jiná cena pro „ty ostatní“.
A obecné zásady? ProtoÏe cena pozemku mûla odpovídat cenám místnû

obvykl˘m. A to byl nejvût‰í problém.
Zjistili jsme, Ïe neexistuje cenová
mapa pozemkÛ kraje, mûst, regionÛ ani
oblasti. Informace, Ïe takovouto mapu
má mûsto Ústí nad Labem se ukázala
jako nepravdivá (mají pouze urãité lokality) a navíc tato mapa by byla pro
nás nepouÏitelná. Z tohoto dÛvodu
jsme provedli prÛzkum u okolních obcí
jako Maleãov, Velké Bﬁezno, Malé

Bﬁezno, Zubrnice, Ta‰ov a Tﬁebu‰ín.
Na základû tohoto prÛzkumu jsme
pﬁedloÏili zastupitelstvu obce ke schválení zásady pro prodej obecních pozemkÛ. Po jejich schválení bylo vydáno
k problematice prodeje obecních pozemkÛ Opatﬁení ã. 3/2007. Dnes víme,
Ïe bude nutné provést v textu urãité korekce, které ale v Ïádném pﬁípadû neovlivní základní principy prodeje.
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Zásady pro prodej pozemkÛ ve
vlastnictví obce Homole u Panny
O p a t ﬁ e n í ã. 3/2007
Zastupitelstvo
obce
Homole
u Panny na zasedání ã. 11/2007 dne
13. 12. 2007 odsouhlasilo sv˘m
usnesením zásady pro prodej obecních pozemkÛ.
âLÁNEK 1
Specifikace obecních pozemkÛ,
které mohou b˘t zájemcÛm
odprodány
1) Odprodány budou pouze pozemky
za úãelem v˘stavby rodinn˘ch
domÛ, realizace veﬁejnû prospû‰n˘ch staveb nebo realizace podnikatelsk˘ch aktivit.
2) Realizace staveb uveden˘ch v bodu
1) musí b˘t v souladu se schválen˘m
ÚPnSÚ obce Homole u Panny.
3) V˘jimku z ustanovení bodu 1) budou
mít pozemky:
a) sousedící pouze s pozemky jin˘ch
právních nebo soukrom˘ch subjektÛ
a ke kter˘m není umoÏnûn pﬁístup
ani formou vûcného bﬁemene;
b) u kter˘ch nebude zájem o pronájem
z dÛvodu jejich v˘mûry do 100 m2,
jejich polohy a jejich prostorov˘m
rozloÏením;
c) které se nacházejí uvnitﬁ soukrom˘ch pozemkÛ nebo protínají jiné
soukromé pozemky (napﬁ. b˘valé
polní cesty apod.).
4) V˘jimky uvedené v bodu 3) a pﬁípad-

nû dal‰í specifické pﬁípady mÛÏe
schválit pouze zastupitelstvo obce.
âLÁNEK 2
Forma realizace prodeje obecních
pozemkÛ
1) Prodej pozemkÛ uveden˘ch v ãlánku 1, bod 1) bude realizován ve 2
etapách. V první etapû bude uzavﬁena smlouva o smlouvû budoucí, ve
které bude mimo jiné uvedeno, za
jak˘ch podmínek bude uzavﬁena
vlastní kupní smlouva. To znamená
zavázat kupujícího, Ïe skuteãnû zahájí realizaci nûkterého ze zámûru
uvedeného v ãlánku 1., bod 1)
a která realizovaná fáze v˘stavby
bude podmínkou pro uzavﬁení vlastní kupní smlouvy. Kupní smlouva
bude jiÏ bûÏn˘ právní akt.
2) Prodej pozemkÛ uveden˘ch v ãlánku 1., bod 3) bude realizován pﬁímo
kupní smlouvou.
âLÁNEK 3
Cena pozemku
1) Cena pozemku, jehoÏ prodej by byl
uskuteãnûn za podmínek uveden˘ch v ãlánku 1., bod 1), bude stanovena na základû znaleckého posudku vypracovaného dle zákona ã.
151/1997 Sb., o oceÀování majetku,
ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ a ve
znûní zákonÛ ã. 121/2000 Sb.,

Zmûna ã. 5 ÚPnSÚ
obce Homole u Panny
Dne 26.11.2007 byla na úﬁední desce obce vyvû‰ena veﬁejná vyhlá‰ka
o veﬁejném projednání návrhu zmûny ã. 5 územního plánu sídelního útvaru
(dále jen ÚPnSÚ) obce Homole u Panny. Veﬁejné projednání se konalo dne
10.01.2008. Projednávan˘ návrh zmûny ã. 5 ÚPnSÚ byl ode dne 26.11.2007
vystaven k veﬁejnému nahlédnutí na Obecním úﬁadû v Homoli u Panny. Nejpozdûji na veﬁejném projednání mohl kaÏd˘ uplatnit svoje pﬁipomínky a dotãené osoby mohly uplatnit své námitky. Dotãené orgány uplatnily na závûr
veﬁejného projednání své stanovisko k pﬁipomínkám a k námitkám. K pozdûji
uplatnûn˘m stanoviskÛm, pﬁipomínkám a námitkám se ze zákona nepﬁihlíÏí.
Zastupitelstvo obce Homole u Panny, pﬁíslu‰né podle §6 zákona ã.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ﬁádu (stavební zákon) vydal
Opatﬁení obecné povahy ã. 1/2008 - Zmûna ã. 5 územního plánu sídelního
útvaru (dále téÏ ÚPnSÚ) obce Homole u Panny. Úãinnost tohoto opatﬁení je
od 08.06.2008.
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ã. 237/2004 Sb. a ã. 257/2004 Sb.
a vyhlá‰ky Ministerstva financí
ã. 540/2002 Sb., kterou se provádûjí nûkterá ustanovení zákona
ã. 151/1997 Sb., o oceÀování majetku a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ
(zákon o oceÀování majetku), ve
znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ a ve
znûní vyhlá‰ek ã. 452/2003 Sb.,
ã. 640/2004 Sb., ã. 640/2004 Sb.,
ã. 617/2006 Sb., a ã. 76/2007 Sb.,
ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
2) V˘‰e ceny pozemku, jehoÏ prodej by
byl uskuteãnûn za podmínek uveden˘ch v ãlánku 1, bod 3), bude plnû
v kompetenci zastupitelstva obce.
Minimální v˘‰e za 1 m2 je stanovena na 15,- Kã.
3) Cena pozemku, stanovená podle
bodu 1) tohoto ãlánku, bude automaticky nav˘‰ena o cenu za vyhotovení znaleckého posudku a o cenu
za pﬁípadné zamûﬁení pozemku.
Cena pozemku, stanovená podle
bodu 2) tohoto ãlánku, mÛÏe b˘t na
základû rozhodnutí zastupitelstva
obce nav˘‰ena o cenu za pﬁípadné
zamûﬁení pozemku.

Toto opatﬁení nab˘vá úãinnosti 15 dní
po jeho vyvû‰ení.
Ladislav Ptáãek v.r.
starosta
Vyvû‰eno: 20. 12. 2007
Sejmuto: 04. 01. 2008

Chválíme a dûkujeme
za iniciativu obãanÛ
■ Pánové Zdenûk Stoupa a Jiﬁí Fejfárek, chataﬁi z místní ãásti Suletice, iniciativnû zahájili ãi‰tûní rybníãku v Suleticích a provádûjí úpravu hráze. Obec dle
dohody zajistí odvoz vytûÏeného materiálu a spoleãnû dohodnou dal‰í postup.
■ Pan Franti‰ek Hastrdlo z místní
ãásti Suletice zaji‰Èoval bezplatnû sv˘m
vozidlem svoz velkoobjemového materiálu z Li‰kova a Haslic na dostupná
místa pro svozové vozy.
■ Paní Jana Radiãová z místní ãásti
Nová Ves u Plánû zajistila bezúplatnû
posekání obecní cesty Li‰kov - Bláhov.

Opatﬁení obecné povahy ã. 1/2008
ZMùNA â. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU
(DÁLE TÉÎ ÚPNSÚ) OBCE HOMOLE U PANNY
Zastupitelstvo
obce
Homole
u Panny, pﬁíslu‰né podle §6 odst.(5)
písm.c) zákona ã.183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním ﬁádu
(stavební zákon), za pouÏití §43
odst.(4) a §54 odst.(2) stavebního zákona, §13 a pﬁílohy ã.7 vyhlá‰ky
ã.500/2006 Sb., o územnû analytick˘ch
podkladech, územnû plánovací dokumentaci a zpÛsobu evidence územnû
plánovací ãinnosti, §171 a následujících zákona ã.500/2004 Sb., správní
ﬁád, ve spojení s ustanovením §185
odst.(4) stavebního zákona
vydává
tuto zmûnu ã.5 ÚPnSÚ obce Homole u Panny, schválenou usnesením Zastupitelstva obce Homole u Panny
ã.04/2008 ze dne 7.5.2008, jehoÏ závazná ãást byla vydána obecnû závaznou vyhlá‰kou (dále jen OZV) obce Homole u Panny ã.19/1997, schválenou
usnesením Zastupitelstva obce Homole u Panny ã.75 ze dne 3.4.1997 a doplnûnou následujícími zmûnami :
a) zmûnou ã.1 tohoto územního plánu,
schválenou usnesením Zastupitelstva obce Homole u Panny ã.121
dne 1.11.2001, jehoÏ závazná ãást
byla vydána obecnû závaznou vyhlá‰kou obce Homole u Panny
ã.01/2001
b) zmûnou ã.2 tohoto územního plánu,
schválenou usnesením Zastupitelstva obce Homole u Panny ã.130
dne 5.9.2002, jehoÏ závazná ãást
byla vydána obecnû závaznou vyhlá‰kou obce Homole u Panny
ã.27/2002
c) zmûnou ã.3 tohoto územního plánu,
schválenou usnesením Zastupitelstva obce Homole u Panny ã.145
dne 4.12.2003, jehoÏ závazná ãást
byla vydána obecnû závaznou vyhlá‰kou obce Homole u Panny
ã.03/2003
d) zmûnou ã.4 tohoto územního plánu,
schválenou usnesením Zastupitelstva obce Homole u Panny ã.153
dne 2.9.2004, jehoÏ závazná ãást
byla vydána obecnû závaznou vyhlá‰kou obce Homole u Panny
ã.02/2004
Závazná ãást uvedené územnû
plánovací dokumentace se doplÀuje
takto :

1. Novû se vymezují tyto funkãní plochy :
a) zastavitelná plocha venkovského
bydlení v k.ú. Suletice, ãást obce
ByÀov, oznaãená v grafické ãásti
této zmûny „Z11“,
b) zastavitelná plocha venkovského
bydlení v k.ú. Suletice, ãást obce Suletice, oznaãená v grafické ãásti této
zmûny „Z12“,
c) zastavitelná plocha venkovského
bydlení v k.ú. Suletice, ãást obce Suletice, oznaãená v grafické ãásti této
zmûny „Z13“,
2. Pro funkãní plochy vymezené v odstavci 1 platí regulativy uvedené
v OZV obce Homole u Panny
ã.19/1997.
3. Funkãní plochy vymezené v odstavci 1 se zaﬁazují do zastaviteln˘ch
ploch.
4. Souãástí zmûny ã.5 ÚPnSÚ obce
Homole u Panny jsou tyto v˘kresy
grafické ãásti :
a) V˘kres základního ãlenûní (ByÀov)
- By I/1, 1:2.000
b) V˘kres základního ãlenûní (Suletice)
- S I/1, 1:2.000
c) Hlavní v˘kres (ãást ByÀov)
- By I/2, 1:2.000
d) Hlavní v˘kres (ãást Suletice)
- S I/2, 1:2.000
5. Dnem úãinnosti této zmûny (§173
odst.(1) správního ﬁádu) zÛstává
v plné platnosti OZV obce Homole
u Panny ã.19/1997, vãetnû zmûn
ã.1, 2, 3 a 4 této OZV.
OdÛvodnûní
OdÛvodnûní zmûny ã.5 ÚPnSÚ obce
Homole u Panny obsahuje textovou
a grafickou ãást.
A. Textová ãást
1. Postup pﬁi poﬁízení zmûny
Na základû poÏadavku fyzick˘ch
osob na roz‰íﬁení zastavitelného území
obce pro v˘stavbu rodinn˘ch domÛ
v k.ú. Suletice, ve správním území
obce Homole u Panny, rozhodlo Zastupitelstvo obce sv˘m usnesením ã.150
ze dne 6.5.2004 o poﬁízení zmûny

ÚPnSÚ Homole u Panny. Poﬁizovatel
(obec) tento poÏadavek akceptoval.
Návrh zadání zmûny ã.5 ÚPnSÚ byl po
veﬁejném projednání schválen Zastupitelstvem obce Homole u Panny usnesením ã. 179 ze dne 26.10.2006.
Zpracovan˘ návrh zmûny ã.5 ÚPnSÚ
byl projednán s dotãen˘mi orgány, krajsk˘m úﬁadem a sousedními obcemi na
spoleãném jednání dne 9.9.2007 na
OÚ Homole u Panny, a to podle §50
odst.(2) stavebního zákona a veﬁejné
projednání návrhu zmûny ã.5 ÚPnSÚ
se uskuteãnilo dne 10.1.2008 na OÚ
Homole u Panny, s vystavením návrhu
k veﬁejnému nahlédnutí na OÚ ve
dnech 26.11.2007 - 10.1.2008.
2. Vyhodnocení souladu s politikou
územního rozvoje a územnû plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace vyuÏívání území z hlediska ‰ir‰ích
vztahÛ
Z hlediska poÏadavkÛ vypl˘vajících
z „Politiky územního rozvoje âeské republiky“, schválené Usnesením vlády
ã.561 âeské republiky ze dne 17.kvûtna 2006, jsou priority uvedené v PÚR,
t˘kající se rozvojové oblasti „(39) OB6
Rozvojová oblast Ústí nad Labem“
a rozvojové oblasti „(47( OS2 Rozvojová osa Praha - Ústí n.L. - hranice âR
(Dresden)“, které nemají pﬁímé vazby
a vztahy k lokalitám ﬁe‰en˘ch zmûnou
ã.5 ÚPnSÚ Homole u Panny. Dále je
tﬁeba respektovat poÏadavek kapitoly 6
PÚR „Koridory a plochy technické infrastruktury - (133) - E10 - Koridor vedení
400kV V˘‰kov - Chotûjovice - Babylon.
Navrhované ﬁe‰ení zmûny ã.5
ÚPnSÚ není v rozporu s dosud platn˘m
ÚPn VÚC SHP a jeho 2.zmûny a doplÀky ÚPn VÚC, datované rokem
2001, schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 12.12.2001 a upravené v souladu s ustanovením §187
odst.(7) stavebního zákona, které stanovují pro celé správní území obce Homole u Panny ochranné pásmo NRBK
K9, PHO vodního zdroje 2B - vnûj‰í vrt
Su-1 Suletice a dále stanovují II.
a III.zónu ochrany CHKO âeské stﬁedohoﬁí.
Z programu rozvoje Ústeckého kraje
a ani rozvojov˘ch programÛ obce
Ïádné podmínky pro zmûnu nevypl˘vají. V rámci ‰ir‰ích vztahÛ nemá navrÏeHOMOLSK¯ OBâASNÍK / 2008 • 7

ná zmûna vliv na koncepci vyuÏívání
sousedních území a na nadﬁazené
systémy.
3. Vyhodnocení souladu s cíli
a úkoly územního plánování
Základní koncepce rozvoje obce je
dána pﬁedev‰ím potﬁebami rozvoje
obytného území, v kontextu s existujícími hodnotami celého správního území.
Za nejdÛleÏitûj‰í lze povaÏovat hodnoty pﬁírodní a krajináﬁské, které sv˘m v˘znamem pﬁekraãují hranice regionu.
Tyto cíle jsou dan˘m ﬁe‰ením respektovány.
Z hlediska rozvoje obce nebude mít
návrh zmûny ã.5 území zásadní vliv.
Obec vykazuje z hlediska poãtu obyvatel mírn˘ vzestup, coÏ potvrzuje stoupající zájem o trvalé bydlení ve venkovském území, kter˘ je návrhem podporován. Dal‰í rozvoj je v‰ak závisl˘ pﬁedev‰ím na nabídce pracovních pﬁíleÏitostí.
Návrh zmûny - roz‰íﬁení obytného
území - je v souladu s platn˘m územním plánem, respektuje jeho koncepci
a splÀuje pﬁedpoklady k zabezpeãení
souladu pﬁírodních podmínek, civilizaãních a kulturních hodnot území a technick˘ch opatﬁení navrhovan˘ch pﬁedev‰ím se zﬁetelem na péãi o pﬁírodní
a Ïivotní prostﬁedí.
4. Vyhodnocení souladu s poÏadavky stavebního zákona a jeho provádûcích pﬁedpisÛ
Návrh zmûny ã.5 ÚPnSÚ Homole
u Panny je v plném rozsahu zpracován
v souladu s pﬁíslu‰n˘mi podmínkami
stavebního zákona ã.183/2006 Sb.
a vyhlá‰kou ã.500/2006 Sb., o územnû
analytick˘ch podkladech, územnû plánovací dokumentaci a zpÛsobu evidence územnû plánovací ãinnosti.
5. Vyhodnocení souladu s poÏadavky zvlá‰tních právních pﬁedpisÛ soulad se stanovisky dotãen˘ch
orgánÛ podle zvlá‰tních pﬁedpisÛ, popﬁípadû s v˘sledkem ﬁe‰ení
rozporÛ
VÛãi návrhu zmûny ã.5 ÚPnSÚ Homole u panny nebylo poÏadováno od
Ïádného s dotãen˘ch orgánÛ.
6. Vyhodnocení splnûní zadání
Oznaãení lokalit (Z11, Z12 a Z13)
navazuje na ãíslování lokalit v základním ÚPnSÚ Homole u Panny, zpracovan˘m v roce 1997 a schválen˘m Zastupitelstvem obce Homole u Panny
dne 3.4.1997 a jeho zmûn ÚPnSÚ ã.1,
2, 3 a 4 v následu-jících létech.
Zmûna ã.5 územního plánu sídelního
útvaru obce Homole u Panny byla vypracována v souladu se zadáním, které
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bylo splnûno ve v‰ech bodech. Jedinou
zmûnou je faktické rozdûlení lokality
v Suleticích na dvû Z12 a Z13, které
oddûluje prÛtah silnice tﬁetí tﬁídy
ã.III/26027.
7. Komplexní zdÛvodnûní pﬁijatého
ﬁe‰ení

URBANISTICKÉ ¤E·ENÍ
Oproti platnému ÚPnSÚ nedochází
ke zmûnû. Ve funkãní struktuﬁe Ústecka
je území obce Homole u Panny územím
s pﬁirozen˘m spádem do Velkého Bﬁezna a Ústí nad Labem. Obec a její sídelní ãásti leÏí v atraktivní krajinû CHKO
âeské stﬁedohoﬁí, v ãásti tzv. „verneﬁického stﬁedohoﬁí“, mají venkovsk˘ charakter a spolu se sv˘m okolím s vysok˘mi krajináﬁsk˘mi hodnotami jsou souãástí pﬁímûstské rekreaãní zóny mûsta
Ústí nad Labem, která je díky vysok˘m
krajináﬁsk˘m hodnotám pomûrnû intenzivnû vyuÏívána. Dominantní funkcí
obce a jejích sídelních ãástí je a i nadále bude bydlení, dominantní hospodáﬁskou funkcí administrativního území
obce pak zemûdûlská v˘roba.
Návrh zmûny ã.5 v souladu s urbanistickou koncepcí platného územního
plánu poãítá s roz‰íﬁením ploch pro
bydlení o zastavitelné plochy pro bydlení venkovské typu s oznaãením Z11
v ByÀovû (ãást p.p.ã.667), Z12 (ãást
p.p.ã.283, 287, 289/1, a 424/1) a Z13
(p.p.ã. 290) v Suleticích, v rámci katastrálního území Suletice. Novû navrhované plochy leÏí v krajináﬁsky exponované poloze ve III., resp. II. zónû
CHKO âS (ãást lokality Z12) a pﬁímo
navazují na souãasnû zastavûné území
tûchto mal˘ch sídel. Nejsou v pﬁímém
konfliktu s cenn˘m pﬁírodním prostﬁedím ani nezasahují do územního systému ekologické stability. Jsou dobﬁe dopravnû napojitelné ze silnice tﬁetí
tﬁídy ã.III/26027, procházející podél
nich.
Pﬁedpokládanou formou zástavby na
navrhovan˘ch lokalitách jsou rodinné
domy, jejichÏ parametry by mûly vycházet ze stávajícího charakteru a mûﬁítka
objektÛ sousedních s ohledem na stávající pﬁírodní a krajináﬁské hodnoty
CHKO a zásady ãinnosti a hospodaﬁení v jejich zónách.
Na základû ﬁe‰ení rozporÛ mezi
Správou CHKO âS Litomûﬁice a návrhem zmûny ã.5 ÚPnSÚ Homole
u Panny ohlednû návrhu lokality ã.12
v k.ú. Suletice, byl Ministerstvem Ïivotního prostﬁedí, odborem v˘konu státní
správy Ústí n.L., z titulu pﬁíslu‰ného orgánu zaji‰Èujícího dohadovací ﬁízení vysloven souhlas s ﬁe‰ením dle návrhu
zmûny ã.5 ÚPnSÚ Homole u Panny za
splnûní následujících podmínek :

• objekty na lokalitû ã.12 budou umístûny v její dolní polovinû co nejblíÏe
ke komunikaci III/26027
• západní ãást této lokality (ve smûru
od ByÀova) bude od nové zástavby
odstínûna v˘sadbou vzrostlé zelenû
• nezastavûné plochy lokality 12, které
tvoﬁí pﬁechod do volné krajiny budou
plnit funkci uÏitkov˘ch zahrad, sadÛ
ploch zelenû
• doporuãuje se etapizace zástavby
a to tak, Ïe pro zástavbu bude nejdﬁíve vyuÏita plocha na p.p.ã. 283,
posléze bude realizována v˘stavba
na plochách p.p.ã. 289/1 a 424
• realizované stavby budou obdélníkového pÛdorysu s pomûrem stran 1:2,
1:3, pﬁípadnû kombinace obdéln˘ch
tvarÛ, objekty pﬁízemí, pﬁípadnû
s obytn˘m podkrovím, bez balkonÛ,
lodÏií, rizalitÛ
• stﬁechy symetrické, podélné, sedlové
o sklonu cca 40 - 45 stupÀÛ
• stavby zdûné, pﬁípadnû dﬁevostavby
a montované stavby, vÏdy v‰ak omítané, lze pﬁipustit dílãí vyuÏití rouben˘ch/hrázdûn˘ch prvkÛ, vylouãeny
jsou v‰ak srubové stavby a celoroubené objekty
• doplÀkové stavby budou korespondovat tvarem, materiálem a barevností se stavbou hlavní oplocení jednoduché, prÛhledné (plaÀky, pletivo,
ohradníky) bez podezdívek

Poznámka: v˘‰e citované podmínky
realizace lokality ã.12 dle návrhu
zmûny ã.5 ÚPnSÚ budou uplatnûny
pﬁíslu‰n˘m stavebním úﬁadem pﬁi
územních a stavebních ﬁízeních jednotliv˘ch staveb v lokalitû, doporuãená
etapizace v˘stavby v lokalitû ã.12 bude
realizovatelná podle finanãních a ekonomick˘ch moÏností stavebníkÛ
V ﬁe‰eném území nejsou Ïádné kulturní památky, památkovû chránûná
území a jejich ochranná pásma ani archeologicky chránûná území.
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ
STABILITY
Navrhované plochy leÏí v ochranném
pásmu nadregionálního biokoridoru K9,
lokalita Z12 pak na okraji lokálního biocentra 224 „U Suletic“, do nûhoÏ v‰ak
Ïádn˘m zpÛsobem nezasahuje.
DOPRAVA
Lokalita Z11 v ByÀovû je dopravnû
napojena pﬁímo silnicí tﬁetí tﬁídy
ã.III/26027. V místû napojení je nutné
respektovat normy pﬁedepsané rozhledové pomûry.
V Suleticích jsou pﬁíjezdy k rodinn˘m
domÛm navrÏeny pﬁímo ze silnice, pﬁíjezd do lokality Z13 bude situován
vstﬁícnû s jedním z pﬁíjezdÛ k lokalitû

Z12. Poloha ostatních pﬁíjezdÛ v lokalitû Z12 je smûrná.
Ochranné pásmo silnice tﬁetí tﬁídy
ã.III/26027 (15 m od osy komunikace)
ãáste-ãnû zasahuje do v‰ech novû navrhovan˘ch lokalit.

VODNÍ HOSPODÁ¤STVÍ
Odtokové pomûry
U lokality Z11 v ByÀovû není v blízkosti vodoteã, která by mohla velk˘mi
prÛtoky lokalitu ohrozit. Pod lokalitami
Z12 a Z13 v Suleticích protéká málo
vodn˘ pravostrann˘ pﬁítok Homolského
potoka, kter˘ v Suleticích pramení
(ã.hydrolog.poﬁadí 1-14-02-010).
Lokalita Z12 je zcela mimo dosah
moÏné záplavy, je min. 5 m nad niveletou potoka. Lokalita Z13 je 1 aÏ 5
m nad potokem. Proto se navrhuje na
pozemku stavby realizovat minimálnû
30 m od potoka, coÏ je analogicky odhadnutá bezpeãná vzdálenost, kam
nedosáhne vzdutá voda, na pﬁíklad pﬁi
zatarasení prÛtoãného profilu pﬁi velk˘ch vodách.
De‰Èov˘ odtok mÛÏe b˘t aÏ 11 - 12
m3 /den, pﬁi navrhovaném de‰ti dle
âSN 75 6101 celkem 2,5 m3. Proto
v de‰Èové nádrÏi, které jsou navrhovány u kaÏdé nemovitosti by tedy mûl mít
minimální objem 25 m3 k dispozici.
Zásobování pitnou vodou
Danou potﬁebu pro lokalitu Z11 v ByÀovû je nutno zajistit vlastním vrtem.
Nesmí b˘t ovlivnûny stávající zdroje
vody v sousedství. Lokality Z12 a Z13
v Suleticích lze napojit na vodovod na
veﬁejnou potﬁebu. Tento vodovod nemÛÏe plnit poÏární funkci, neboÈ nemá
potﬁebné dimenze potrubí ani dostateãnû vydatn˘ zdroj. Zvût‰ení profilu DN
50 na poÏární DN 80 v tomto pﬁípadû,
kde QH maximální hodinová potﬁeba
lokality je men‰í neÏ poÏární prÛtok vyslovenû zakazuje âSN 75 5401, ãl. 4.8.
Proto je nutno poãítat s jin˘m zdrojem
poÏární vody.
PoÏární voda
Zaji‰tûní z vodovodu pro veﬁejnou
potﬁebu ani z místního potoka není
moÏné. Proto se navrhuje potﬁebné
mnoÏství zajistit zachycováním de‰Èové vody v nádrÏích.
Odkanalizování
V místech novû navrÏené zástavby,
tj. v Suleticích a ByÀovû nejsou vybudovány kanalizaãní sítû, odpadní vody
od 100% obyvatel jsou akumulovány
v bezodtokov˘ch jímkách a vyváÏeny.
S v˘stavbou kanalizaãní sítû se ani
v jedné z jmenovan˘ch lokalit nepoãítá.
Trvale je nutno ﬁe‰it likvidaci odpadních

vod individuálnû u kaÏdého obytného
objektu, a to dle rozhodnutí vodoprávního úﬁadu (Ïumpy, MDâOV). Odkanalizování rodinn˘ch domÛ v Suleticích
na skupinovou âOV pro v‰echny objekty se nejeví reálnû pﬁedev‰ím proto,
Ïe v˘stavba nebude probíhat najednou, ale v ãasov˘ch odstupech dnes
neurãiteln˘ch.
Ve vût‰inû pﬁípadÛ pﬁipadá v úvahu
zachycování odpadních vod v Ïumpách
s následn˘m odvozem.
Likvidace odpadních vod na lokalitách Z11, Z12 a Z13 bude ﬁe‰ena individuálnû dle rozhodnutí vodoprávního
úﬁadu. ¤e‰ení bude v souladu se zákonem ã.254/2001 Sb. a souvisejícími
pﬁedpisy, pﬁedev‰ím s naﬁízením vlády
ã.61/2003 Sb.

VE¤EJNù PROSPù·NÉ STAVBY
Nejsou pro ﬁe‰ení lokalit v rámci
zmûny ã.5 ÚPnSÚ navrhovány.
ENERGETIKA
Energetická koncepce rozvojov˘ch
ploch je zaloÏena na dostupnosti elektﬁiny u v‰ech rozvojov˘ch ploch. Elektﬁiny bude vyuÏíváno v tzv. elektrizaãním
stupni B, t.zn. pro svícení, bûÏné spotﬁebiãe pﬁipojitelné na zásuvku, vaﬁení
a akumulaãní ohﬁev vody. Pro vytápûní
budou vyuÏívána zásadnû ekologická
paliva, nezávislá na sítích. PouÏití uhlí
je podmínûno instalací ekologick˘ch
kotlÛ. Pﬁípadné vyuÏití elektﬁiny pro vytápûní a druh elektrického vytápûní urãí
provozovatel rozvodné sítû.
Napojení rozvojov˘ch ploch nevyÏaduje v˘stavbu nov˘ch trafostanic.
Budou vyuÏity stávající sekunderní rozvody, pﬁípadnû budou posíleny.
SPOJE
Telekomunikace
V obci je dostateãná rezerva poãtu
telefonních pﬁípojek pro jednotlivé rozvojové plochy. Roz‰íﬁení místní telekomunikaãní sítû bude ﬁe‰eno v dal‰ích
stupních projektové dokumentace pﬁi
konkrétním návrhu staveb. Dal‰í moÏnosti telekomunikaãního rozvoje nabízí
dynamicky se rozvíjející sítû mobilních
operátorÛ.
Televize a rozhlas
Televizní a rozhlasov˘ signál veﬁejnû
právních stanic bude pﬁijímán ze stávajících vzdu‰n˘ch sítí. Dal‰í moÏnosti
nabízí NET a satelitní pﬁíjem.
8. Vyhodnocení vlivÛ na udrÏiteln˘
rozvoj území a informace, jak bylo
respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivÛ na Ïivotní prostﬁedí
Vyhodnocení vlivÛ na udrÏiteln˘ rozvoj území, nebylo zpracováno. Stano-

visko k posuzování vlivu na ÎP, vydané
KÚ, odb.ÎPaZ Ústí n.L. dne 29.8.2007,
ã.j. 2009/145326/ZPZ/2007/UP-059
konstatuje, Ïe zmûnu ã.5 ÚPnSÚ Homole u Panny není nutno posoudit
z hlediska vlivÛ na ÎP.
9. Vyhodnocení pﬁedpokládan˘ch
dÛsledkÛ navrhovaného ﬁe‰ení na
zemûdûlsk˘ pÛdní fond a na pozemky urãené k plnûní funkcí lesa
Pro navrhovanou v˘stavbu (venkovské bydlení) byla vybrány plochy v lokalitách (ãástech obce) ByÀov a Suletice v katastrálním území Suletice. NavrÏené plochy pﬁímo navazují na stávající
zástavbu a svou velikostí, komunikaãní
dostupností i moÏností napojení na stávající technickou infrastrukturu, poskytují podmínky kvalitního bydlení.
Celkov˘ zábor zemûdûlského pÛdního fondu v rámci ﬁe‰eného území
zmûny ã.5 územního plánu sídelního
útvaru obce Homole u Panny je 2,0767
ha, vesmûs mimo zastavûné území.
Zábor ostatních ploch pro navrhovanou
v˘stavbu ãiní v celém ﬁe‰eném území
0,1478 ha.
Pozemky urãené k plnûní funkce lesa
nejsou návrhem ﬁe‰ení nijak dotãeny.
10. Rozhodnutí o námitkách a jejich
odÛvodnûní
Proti návrh zmûny ã.5 ÚPnSÚ Homole u Panny nebyly uplatnûny Ïádné
námitky v souladu s ﬁízením o územním
plánu, ve smyslu §52 odst.(2) a (3) stavebního zákona ã.183/2006 Sb.
11.Vyhodnocení pﬁipomínek
RovnûÏ nebyly vzneseny Ïádné pﬁipomínky ve smyslu §52 odst.(3) zákona.
B. Grafická ãást
Grafickou ãást tvoﬁí v˘kresy „Vyhodnocení záboru ZPF - 1:2.000“, v˘kresy
ã.By II/2 a S II/2, které jsou nedílnou
souãástí odÛvodnûní zmûny ã.5
ÚPnSÚ Homole u Panny.
Pouãení :
Proti zmûnû ã.5 ÚPnSÚ obce Homole u Panny vydané formou opatﬁení
obecné povahy, nelze podat opravn˘
prostﬁedek (§173 odst./2/ zákona
ã.500/2004 Sb., správní ﬁád).
Mgr. Václav Kavan v.r.
Místostarosta obce
Ladislav Ptáãek v.r.
Starosta obce

V Homoli u Panny,
dne 20.kvûtna 2008.
Vyvû‰eno: 21. kvûtna 2008
Sejmuto: 08. ãervna 2008
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Z ãinnosti Obecního úﬁadu...
■ Dne 28.04.2008 byla odeslána
v˘zva zájemcÛm k pﬁedloÏení nabídky
na realizaci stavby „Oprava hﬁbitovní
zdi“. Zadávací dokumentace byla pﬁílohou této v˘zvy. Dne 19.05.2008 se
uskuteãnilo otevírání obálek s nabídkami. Dne 29.05.2008 bylo zájemcÛm
písemnû zasláno oznámení zadavatele o v˘bûru nejvhodnûj‰í nabídky.
Jako nejvhodnûj‰í nabídka byla vyhodnocena nabídka firmy HORâÍK,
s.r.o., Lhota pod Pannou. V souãasné
dobû se projednávají podmínky uzavﬁení smlouvy s termínem zahájení
stavebních prací v mûsíci ãervenec
2008.
■ Dne 02.06.2008 jsme obdrÏeli
dopis námûstka a zástupce hejtmana
Radka Vonky, ve kterém sdûluje staro-

stovi obce, Ïe Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém zasedání dne
30.04.2008 schválilo pro na‰í obec dotaci z Programu obnovy venkova pro
rok 2008 ve v˘‰i 250 000,- Kã na akci
„Oprava hﬁbitovní zdi“.
■ Dne 05.05.2008 nám Státní zemûdûlsk˘ intervenãní fond zaslal oznámení o provedené administrativní kontrole
Ïádosti o dotaci z Programu rozvoje
venkova s konstatováním, Ïe u pﬁedloÏené dokumentace nebyly zji‰tûny
Ïádné závady. Tím byla ukonãena sloÏitá první etapa boje o pﬁidûlení dotace
ve v˘‰i 1 600 tis. Kã na obnovu po‰kozen˘ch lesÛ po orkánu Kyrill.
■ Bez ohledu na dotaci byly zahájeny realizaãní práce podle zpracovaného projektu „Obnova lesÛ po po‰koze-

ní orkánem Kyrill“. Práce provádí Lesní
spoleãnost Litomûﬁice, a.s., na základû
v˘sledku v˘bûrového ﬁízení realizovaného v I. ãtvrtletí leto‰ního roku.
■ Koncem kvûtna 2008 probûhlo
jednání s geodetickou spoleãností za
úãelem provûﬁení historického majetku
obce (lesÛ) se souãasnou evidencí na
Katastrálním úﬁadu pro Ústeck˘ kraj.
Cílem je zápis lesÛ do listu vlastnictví
obce.
■ Byl zpracován pﬁedbûÏn˘ rozpoãet
na opravu obecní silnice v B˘Àovû jako
základní dokument pro jednání s dodavatelsk˘mi firmami a pro hledání moÏnosti získání dotace.
■ V ãervnu 2008 byla uzavﬁena
smlouva na opravu stﬁechy bytovky ã.
48.

UÎITEâNÉ RADY • UÎITEâNÉ RADY • UÎITEâNÉ RADY • UÎITEâNÉ RADY •
ABY NÁM ZVÍ¤ATA NEZNIâILA BYT
Je to kamarád, ãlen domácnosti, nejvût‰í pﬁítel rodiny, ale
také ten, kdo rozbíjí vázy nebo ‰piní a niãí koberec a kﬁeslo.
Pes ãi koãka mohou v bytû zpÛsobit spoustu nepﬁíjemností.
Pﬁed mnoh˘mi se v‰ak mÛÏeme ochránit, napﬁíklad vhodnou volbou nábytku
Kdo si nechá poloÏit na podlahu dlaÏbu, u‰etﬁí si mnoho
starostí neÏ ten, kdo se rozhodl pro koberec. Podobnû dokáÏí ulehãit práci snímatelné potahy z kﬁesel, které je moÏné
snadno vyprat v praãce.
To ov‰em neznamená, Ïe musíte mít na kﬁeslech kvÛli
psÛm nevzhledné strakaté deky. V‰echno lze vymyslet a
zkombinovat tak, aby tyto „zvíﬁecí pomÛcky“ ladily s celkov˘m charakterem bytu.
KDYÎ PES MILUJE KOBEREC
U podlahy jsou samozﬁejmû nároky na úklid nejvût‰í a je
jedno, jestli bydlíte v malém bytû nebo v rodinném domku.
Stejnû tak pﬁíli‰ nezáleÏí na tom, jestli máte jezevãíka nebo
vlãáka.
Tam, kde se volnû pohybují po bytû psi, zejména vût‰í
plemena, odborníci doporuãují laminátové podlahy, pﬁípadnû
dlaÏbu. Laminát a dlaÏba jsou tvrdé materiály, kter˘m nevadí ani ostré drápy velk˘ch psÛ. To uÏ se nedá ﬁíct o dﬁevûn˘ch podlahách nebo korku.
Nûkteﬁí psi milují koberec. Pﬁes dlaÏbu rychle pﬁebûhnou
a uÏ se uvelebí na koberci. V nûm se samozﬁejmû chlupy a
dal‰í neãistoty velmi dobﬁe drÏí. Proto by mûl majitel psa dát
pﬁednost spí‰e umûlému koberci pﬁed vlnûn˘m, kter˘ se
hÛﬁe udrÏuje.
Chlupy se lépe dostávají z koberce s niÏ‰í smyãkou.
Vhodné jsou vysavaãe s rotaãním kartáãem, existují ale rovnûÏ speciální nástavce na vysavaã. Jejich cena dosahuje
nûkolika tisíc korun.
KDYÎ SI PES „ZABERE“ K¤ESLO
Pes ãi koãka si jen tûÏko nechává vysvûtlit, Ïe je sice rovnoprávn˘m ãlenem rodiny, ale Ïe si na rozdíl od tatínka nemÛÏe sednout ãi lehnout, kam se mu zlíbí. To platí pﬁedev‰ím u ãalounûného nábytku.
Aby línající srst nezÛstala na kﬁesle ãi pohovce, je moÏné
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psÛm ãi koãkám koupit vlastní pohovku, která odpovídá jejich
rozmûrÛm. Takov˘ zvíﬁecí divan ov‰em vyjde opût na nûkolik tisíc korun. To rÛzné ko‰íky, pelí‰ky ãi deky jsou podstatnû
levnûj‰í - za ty nejlacinûj‰í zaplatíte stokoruny. Pokud si ale
pes nedá ﬁíct a stále si sedá na kﬁeslo nebo gauã, mÛÏete
pﬁes nábytek natáhnout snímatelné potahy, které se pﬁipevÀují such˘m zipem nebo ‰ÀÛrkami. V˘hodou je ãalounûn˘
nábytek, kter˘ v˘robce uÏ nabízí s odnímateln˘m potahem.
Mnohé z nich si dokonce mÛÏete vyprat sami v praãce.
KDYÎ MÁ PES ·PINAVÉ TLAPKY
Lidé, kteﬁí bydlí v bytovce, mají smÛlu. O svou koupelnu
se musí dûlit se sv˘m psem, kterému musí ve vanû um˘vat
tlapky od bláta nebo teì v zimû od posypové soli.
Majitelé rodinn˘ch domkÛ ale mohou zﬁídit speciální psí
koupelnu ve sklepû nebo u garáÏe. Nemusí to b˘t hned
vana, nebo sprchov˘ kout, úplnû postaãí umyvadlo nebo dokonce jen kohoutek a pod ním odpad. Tam si ostatnû mÛÏete um˘t i náﬁadí ze zahrádky nebo u‰pinûné boty.
KDYÎ SI KOâKY BROUSÍ DRÁPKY
KaÏd˘ pes a koãka by mûl mít doma i své hraãky. Jednak
se tím zabaví, jednak se tak vyhnete ‰kodám na zaﬁízení
bytu. Zvlá‰tû koãky jsou hodnû zvûdavé, lezou a skáãou po
skﬁíních nebo po záclonách a závûsech, takÏe je lep‰í odstranit v‰echny vázy, so‰ky nebo deãky, které by pﬁedev‰ím
koÈata mohla rozbít nebo po‰kodit.
Dospûlé koãky se obvykle „uklidní“ a dokáÏí se tûmto
„pﬁekáÏkám“ mistrnû vyh˘bat. Koãky si potﬁebují obru‰ovat a
upravovat drápky a aby si k této ãinnosti nevybraly ãalounûná kﬁesla a pohovky, je dobré jim poﬁídit do bytu tﬁeba kousek vûtve nebo kmenu. Takov˘ pﬁírodní materiál mÛÏe i
vhodnû doplÀovat interiér bytu.
Zverimexy ale mají i dostateãnou nabídku rÛzn˘ch pomÛcek, napﬁíklad rohoÏí, které se mohou zavûsit, pﬁekr˘t roh
stûny. Pokud i tak koãka dává pﬁednost ãalounûní, doporuãují znalci domácích zvíﬁat dát jí jasnû najevo, Ïe se tohle
nesmí. Napﬁíklad klepnout srolovan˘mi novinami do nábytku
a odnést koãku na správné místo. Rozhodnû ale nemá cenu
koãku bít.

Z historie sousedních obcí...
Zapomenut˘ hrdina z Velkého Bﬁezna
V Ústí nad Labem nedávno vy‰la publikace Ústeãané nejen v datech. Autoﬁi se snaÏí seznámit ‰ir‰í veﬁejnost s v˘znamn˘mi osobnostmi, které svÛj Ïivot nûjak˘m zpÛsobem spojili z Ústím nad Labem.

Hrob Ladislava Betky je umístûn na hﬁbitovû v Praze 9 - Hrdloﬁezy.

Ladislav Betka se aktivnû zapojoval do spoleãenského a kulturního Ïivota v obci, o ãemÏ svûdãí jeho aktivní úãast na oslavách vzniku samostatného ãeskoslovenského státu. V divadelním pﬁedstavení si zahrál
jednu z rolí.
Velké Bﬁezno zatím takovou knihu nemá, ale mÛÏeme si pﬁedstavovat, kdo by si zaslouÏil v takové knize mít svÛj Ïivotopisn˘ medailon.
Velké Bﬁezno má dlouhou a bohatou historii, a proto není problém pﬁi
procházce ãasem narazit na opravdu v˘znamné osobnosti, jejichÏ vûhlas
pﬁesahuje hranice na‰í obce. Dokonce se dají najít takové osobnosti,
o nichÏ informují v˘znamné encyklopedie (napﬁ.: Îofie Chotková, Karel
Chotek, Franti‰ek Chábera, Miroslav Slach, Anna Kobrlová, Svatopluk
Ko‰vanec, Victor Cibich, Albin Benedikt Castelli atd.). Tato jména v‰ak
vût‰inou lidé znají a nebo si mohou informace o nich bez vût‰ích problémÛ zjistit, ale rád bych pﬁipomnûl zapomenutou osobnost, o jejímÏ Ïivotû se podaﬁilo nedávno získat aspoÀ nûkolik faktÛ, ze kter˘ch jasnû vypl˘vá, Ïe do zmiÀovaného seznamu v˘znamn˘ch osobností Velkého
Bﬁezna bezpochyby patﬁí!
Jedná se o Ladislava Betku narozeného v roce 1915. Îil ve Velkém
Bﬁeznû a aktivnû se zapojoval do spoleãenského a kulturního Ïivota
a cviãil v místním Sokole. Nesmíme také zapomínat, Ïe v dobû pﬁed 2.
svûtovou válkou Ïila ve Velkém Bﬁeznû vût‰ina NûmcÛ a Ïe napﬁ. první
ãeská ‰kola byla otevﬁena aÏ v roce 1937. Proto také oslava 28. ﬁíjna
mûla v pohraniãí mnohem vût‰í a ‰ir‰í v˘znam.
Dal‰í Ïivotní kroky Ladislava Betky smûﬁovaly do Prahy do sluÏeb
PraÏské státní policie. V dobû Kvûtnového povstání ãeského lidu v roce
1945 se tento velkobﬁezensk˘ vlastenec objevuje na barikádách na praÏ-

Homolsk˘

Jméno Ladislava Betky najdeme i na pamûtní desce, která se nalézá v
Muzeu Policie âR. Nápis na desce: Vûrni své pﬁísaze, padli ve sluÏbách národa tito pﬁíslu‰níci b˘valé PraÏské státní policie 1938 - 1945.
ském ÎiÏkovû a umírá v boji s nûmeck˘mi okupanty jeden den pﬁed
osvobozením 7. 5. 1945. Jeho hrob najdeme v Praze 9 - Hrdloﬁezích.
Existuje historick˘ dokument, kter˘ vypovídá, Ïe 3. kvûtna 1947 byla
ve ‰kolní budovû velkobﬁezenské ‰koly odhalena pamûtní deska s nápisem:

Tûm padl˘m ãest!
Ladislav Betka, roz. 15. 2. 1915,
padl 7. 5. 1945 na barikádách v Praze
Antonín Honák, roz. 15. 3. 1900, zemﬁel 13. 4. v Briegu
Îalujeme - vzpomínáme - nezapomeneme
Na pamûtní desce bylo je‰tû vedle Ladislava Betky uvedeno jméno
Antonína Honáka, o jehoÏ Ïivotních osudech se mi zatím nepodaﬁilo nic
zjistit. Pamûtní deska ve ‰kolní budovû uÏ dávno není a na b˘valé velkobﬁezenské obãany se také uÏ pozapomnûlo.
PaedDr. Jan Darsa
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