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ROČNÍK X.

PROSINEC 2001

Příjemné prožití
vánočních svátků,
prvních v novém tisíciletí,
a v nadcházejícím
novém roce hlavně zdraví,
dobrou pohodu
a vzájemné pochopení
Vám všem přeje
zastupitelstvo obce
a redakce Zpravodaje.
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Pozvánka
Zastupitelstvo obce
zve vechny obèany na
VÁNOÈNÍ POSEZENÍ
S CIMBÁLOVOU MUZIKOU
JAVORNÍK,
s programem Ten vánoèní èas,
které se bude konat
v pátek 21. 12. 2001 v 19 hodin
v místní sokolovnì.
Zastavte se v pøedvánoèním shonu
a pøijïte strávit hezký veèer
s koledami.

ZDARMA

Radnice informuje
 V oblasti Padìlkù za humny (za ulicí Krátkou) nám zaèala vyrùstat nová ulice. Dostala
název Zahradní.
 Zastupitelstvo obce schválilo po dlouhých pøípravách pasport dopravního znaèení v naí
obci. Dopravní znaèení pro obec zpracovával Ing. Vladimír Otevøel, který se danou problematikou profesnì zabývá. K øeení problematických míst byl pøizván té dopravní inenýr z dopravního inspektorátu Policie ÈR a Ing. Smutný z referátu dopravy Okresního
úøadu Brno-venkov, nebo právì tìmto dvìma institucím musí být zpracovaný a zastupitelstvem obce schválený pasport pøedloen k odsouhlasení. V souèasné dobì probíhá
schvalování na dopravním inspektorátu Policie ÈR.
 V této souvislosti bych ráda vysvìtlila problematiku pøechodù pro chodce, co je èasto
diskutované téma. Právì umístìní pøechodù pro chodce bylo pøedmìtem jednání a místních etøení výe uvedených zástupcù institucí, obce a inenýra projektu. V naem projektu je schválen pøechod u budovy základní koly. Pøechod na námìstí U Kaple v souèasné chodníkové úpravì není kde zøídit, nebo pøechod musí vést z chodníku na chodník a není moné ho zøídit pøed vjezdem k nìkterému rodinnému domu. Èasté dotazy se
týkají monosti pøechodu v prostoru køiovatky ulic Branky, Krátká a Vinohradská. Tento
prostor vèetnì prostoru pøed pomníkem Padlých je tak dopravnì sloitý, e pøechod zde
nelze právì z dùvodu bezpeènosti chodcù podle odborníkù umístit. Pozornost chodcù se
na pøechodech sniuje a pøechod by byl v kadém pøípadì skryt pro øidièe za horizontem
køiovatky.
 Od 1. ledna 2002 nabývá úèinnosti nový zákon o odpadech (è. 185/2001 Sb.). Je to ji tøetí
zákonná úprava v oblasti odpadového hospodáøství od roku 1991. V této souvislosti byly
zpracovány a zastupitelstvem obce odsouhlaseny dvì nové obecní vyhláky  vyhláka
o nakládání s odpadem a vyhláka o místním poplatku za provoz systému shromaïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuívání a odstraòování komunálních odpadù. Obì obecní
vyhláky nabývají úèinnosti 1.1.2002. Nejdùleitìjí zmìnou pro obèany vyplývající z výe
uvedených vyhláek bude placení místního poplatku místo ceny za popelnici, který bude
splatný v kalendáøním roce, kterého se týká. Poprvé tedy v roce 2002 a to do data
urèeného vyhlákou. Poplatníkem místního poplatku za komunální odpad se stává kadá
fyzická osoba, která má na území obce trvalý pobyt, a té majitelé nemovitostí urèených
k individuální rekreaci. Výi poplatku pro rok 2002 èiní 360 Kè. Vyhláka o zmiòovaném
místním poplatku je v plném znìní zveøejnìna v tomto èísle Zpravodaje. Pro poplatníky
jsou k dispozici Pøiznání k místnímu poplatku za komunální odpad. Tato pøiznání
k poplatku je nutno vyplnit dle vyhláky a bìhem mìsíce ledna 2002 podat na Obecní úøad
Ostopovice. Informace budou podávat zamìstnanci obecního úøadu.
 Obecní úøad Ostopovice provádí ovìøování podpisù a listin. Ovìøování je zpoplatnìno
dle sazebníku správních poplatkù. Za ovìøení listiny formátu A4 zaplatí obèan 20 Kè, za
ovìøení podpisu 30 Kè.
 Dalí slubou nabízenou naim obecním úøadem obèanùm je monost èernobílého kopírování do formátu A3. Ceník je k dispozici na obecním úøadì.
 Internetové stránky naí obce najdete na adrese www.ostopovice.cz.
 Obecní úøad odprodává demontované záøivky z mateøské koly po 100 Kè.
 Oznámení: v pondìlí 31. 12. 2001 bude uzavøen Obecní úøad Ostopovice a Okresní úøad
Brno-venkov.
 Informace pro úèastníky vysílání místního televizního kabelového rozvodu: vem úèastníkùm budou v nejblií dobì doruèeny návrhy smluv od provozovatelské firmy 3C,s.r.o.
Úèastníci budou uzavírat smlouvy pøímo s provozovatelem, tìmito smlouvami se ruí
pùvodní smlouvy uzavøené s obcí. Toto vyaduje nový zákon è.151/2000 o telekomunikacích. Obec Ostopovice zùstane i nadále majitelem místního televizního kabelového rozvodu (TKR). S firmou 3C, s.r.o. bude mít uzavøenu smlouvu o provozování.
 U provozovatelské firmy TKR bylo objednáno zøízení programu SPEKTRUM. Tento program bude nainstalován místo nìmeckého programu RTL, dle informací provozovatele
do letoních vánoèních svátkù. Výe poplatku bude zachována z roku 2001, tj.
480 Kè/rok.
Ing. Lenka Andrlová, starostka obce

Územní plán obce
Informace navazuje na èlánek o územním plánu obce uveøejnìném v èísle è. 2
z èervna roku 1999. V souèasné dobì je územní plán schválen, jeho schválení bylo
provedeno zastupitelstvem obce Ostopovice dne 25. 4. 2000, protokol è.j. 3/2000.
Dále jeho schválení a odsouhlasení bylo provedeno nadøízeným orgánem územního plánování, tj. Ministerstvem pro místní rozvoj, územním pracovitìm Brno, dne
12. 4. 2000, è.j. 395/2000. Zpracovaný územní plán stanovil smìry rozvoje obce na
dobu asi patnácti let. Zpracovaný elaborát vymezuje lokality v obci urèené
k zástavbì. Pro obytnou zástavbu (myslí se rodinné domy) byly urèeny ètyøi lokality:
A Padìlky za ulicí Polní
B Padìlky za ulicí Krátkou (nyní Padìlky za humny)
C Nad Vývozem  prostor za ulicí Novou
D V Újezdech (prostor smìrem k vodnímu zdroji)
Uvedené lokality jsou v souèasné dobì situovány na okraji zastavìné èásti obce.
Ke vem tìmto lokalitám je nutné vybudovat inenýrské sítì. V souèasné dobì je
zahájena výstavba nìkolika rodinných domù v lokalitì Padìlky za ulicí Krátkou
(lokalita B). Pro tuto etapu zde byly vybudovány inenýrské sítì. Inenýrské sítì
kapacitnì vyhoví celkem deseti rodinným domùm s tím, e dimenzování sítí
v pokraèování ulice Krátké odpovídá i budoucí zástavbì. Pro zástavbu celého území v prostoru nad souèasnou výstavbou nechala obec zpracovat podrobnou zastavovací studii. Tato studie byla zpracována ve tøech alternativách. Zastupitelstvo
obce odsouhlasilo jednu ze tøí variant. Bude snahou obce, aby se budoucí výstavba
v této lokalitì realizovala podle této varianty.
Dalí z lokalit, které jsou územním plánem urèeny k zástavbì, je lokalita C  Nad
Vývozem. V souèasné dobì se dokonèuje výstavba rodinných domù na ulici Sadové. Dalí výstavba by v budoucnu mìla pokraèovat smìrem k Bosonohám.
Ostatní lokality A a D jsou urèeny k zástavbì a v pozdìjí dobì.
V souèasné dobì byla v obci vyhláena stavební uzávìra. Znamená to, e nelze
uvaovat se ádnou novì zahajovanou stavbou v obci. Stavební uzávìra se netýká
adaptací stávající zástavby, provádìní nástaveb a dále výstavby v prolukách apod.
Elaborát územního plánu obce je na obecním úøadì a je moné se v úøedních
hodinách v pøípadì potøeby seznámit s jeho závìry. Výstavba v obci, která není
v souladu se schváleným územním plánem, není moná.
Ing. Jaroslav Novotný, místostarosta
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Kalkulace nákladù na vodné a stoèné

Skuteèné nákl. r. 2000
Pøedpokl. nákl. r. 2001
Vodné
Kè
Kè
Provozovatel
256 200
256 200
Analýzy
92 762
80 000
Energie
166 856
200 000
Opravy, údrba
277 558
143 800
Celkem
793 376
680 000
Celkem  zaokrouhleno
794 000
680 000
Náklady na vodné
vyrobeno 61 tis. m3
fakturováno 48 tis. m3 (79 %)
16,54 Kè/m3
14,16 Kè/m3
Cena vodného
13,00 Kè/m3
Cena vodného od 10/01
14,20 Kè/m3
Cena vodného od 01/02
16,20 Kè/m3
Stoèné
Provozovatel
127 200
127 200
Likvidace odpadu
36 313
40 000
Platba BVaK
420 806
450 000
Opravy, údrba
90 457
130 000
Úroky z úvìru
211 000
113 000
Celkem
885 776
860 200
Celkem  zaokrouhleno
886 000
861 000
Náklady na stoèné
fakturováno 48 tis. m3
18,45 Kè/m3
17,93 Kè/m3
Cena stoèného
18,00 Kè/m3
18,00 Kè/m3
Jak je z tabulky propoètu cen z nákladù zøejmé, vodné od 1. 10. 2001 podrailo na 14,20 Kè/m3
a od 1. 1. 2002 bude cena vody 16,20 Kè/m3. Z tabulky té vyplývá, e v minulém období byla
cena vody dotována z obecního rozpoètu. K tomu se rozhodlo zastupitelstvo obce z dùvodù
øeení problémù s vodou  nechtìlo zvyovat cenu vody, dokud se problémy alespoò èásteènì
nevyøeí. V souèasné dobì je ji hotová rekonstrukce vrtu. Navýení o 2 Kè od 1. 1. 2002
(budou provádìny mimoøádné odeèty) je dáno zákonem 254/2001 Sb., o vodách, který vstoupí
v platnost 1. 1. 2002. Z § 88 tohoto zákona vyplývá povinnost platby poplatku za odebranou
podzemní vodu. Jeliko nae obec je zásobována právì z hlubinného vrtu, uvedený poplatek
se nás týká. Pøipravovaná investièní akce  výstavba vodojemu a rekonstrukce vodovodní sítì
 se v cenì vody nepromítá. Cena stoèného se na pøítí období do 30. 9. 2002 nemìní a je
stanovena na 18 Kè/m3.
Ing. Lenka Andrlová, starostka obce
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Ve školní družině nově
To nové jsou projekty. Pro kadý mìsíc je
zvoleno jedno téma, ke kterému je smìøována vìtina èinností. Námìty jsou pøizpùsobeny roèním obdobím.
Práce formou projektù je pro dìti silnou
motivací a èinnosti jsou spojeny s proitkem. Dìti se zájmem spolupracují a komunikují. K poznání dochází pøirozenì
a nenásilnì, u dìtí se rozvíjejí jejich vrozené pøedpoklady. Dìti se zapojují podle
svých individuálních moností a zájmù.
Èinnost je ucelenìjí, nebo celý mìsíc
sleduje jeden námìt, který se prolíná do
vech výchovných sloek. Práce je promylenìjí a také dìti vìdí pøedem, na co
se mohou tìit. Vìtinou v kadém mìsíci je uspoøádána jedna vìtí akce.
Do projektu jsou vak zaøazeny také akce,
které se ji povedly, a proto je koda je
vynechat. Jako napøíklad pìvecká soutì
Doremi, drakiáda, karneval, vánoèní dílny
v Centru volného èasu apod.
V záøí byl splnìn projekt nazvaný Jsme
jedna rodina. Byly uskuteènìny napø. akce:
výtvarná soutì Nakresli svou rodinu,
rodokmen, prohlíení fotografií, povídání
si s dìtmi, modelování hlavy kamarádù,
zhotovení nástìnky na téma Jsme jedna
rodina, pìvecká soutì Doremi, tafetový
bìh, rùzné pohybové a zájmové hry.
Z vìtích akcí se dìtem nejvíce líbil branný závod  bìh okolo koly, doplnìný stanoviti s plnìním rùzných úkolù.
V øíjnu byl splnìn projekt Brno  nae
mìsto, ten byl velmi pìkný a dìtem se
velice líbil. Projekt byl zpracován v duchu
získávání informací o naem mìstì. Navtívili jsme Kapucínskou hrobku, pilberk
 kasematy, Petrov, významné budovy
v obci.
Také výtvarná a pracovní èinnost byla zamìøena na dané téma. Dìti malovaly erby,
ilustraci naeho mìsta, hrady, vyrábìly
mapy, skládaly papírové domeèky, modelovaly dopravní prostøedky. Z kostek stavìly silnice, køiovatky, domy. Soutìily
v kresbì na asfalt  kreslily barevnými køídami mìsta, domy, vesnice. Zpívali jsme
známé písnì o mìstì a uspoøádali hudební soutì Kdo vydrí nejdéle a dalí
akce.
Vìøím, e i dalí projekty budou úspìné.
Vdy nejvìtí snahou je, aby dìti
v druinì nacházely nejen odpoèinek, ale
i zábavu, která je obohatí, a aby se jim ve
kolní druinì líbilo.
Jitka Fialová, kolní druina

Obecně závazná vyhláška obce Ostopovice
č. 1/2001 o nakládání s odpadem
Obecní zastupitelstvo obce Ostopovice se usneslo podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona è. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zøízení), dne 12.12.2001 vydat podle § 10 tohoto zákona a v souladu s § 17
odst. 2 zákona è. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmìnì nìkterých dalích zákonù (dále jen
zákon o odpadech) tuto obecnì závaznou vyhláku.
Èl. 1
Pùsobnost
Závaznost vyhláky
1. Tato vyhláka øeí nakládání s komunálním
odpadem obce Ostopovice.
2. Tato vyhláka je závazná pro vechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalé
nebo pøechodné bydlitì, a pro dalí osoby, které se na území obce zdrují.
Obecné povinnosti
1. Kadý má pøi své èinnosti nebo rozsahu
své pùsobnosti povinnost pøedcházet vzniku odpadù, omezovat jejich mnoství a nebezpeèné vlastnosti.
2. Právnická osoba a fyzická osoba oprávnìná k podnikání, která vyrábí výrobky, je povinna tyto výrobky vyrábìt tak, aby omezila
vznik nevyuitelných odpadù z tìchto výrobkù, zejména pak nebezpeèných odpadù.
3. Splnìní povinnosti stanovené v odstavci 1
se nevyaduje, jestlie v daném èase a
místì neexistují technické nebo ekonomické pøedpoklady pro její splnìní a postupuje-li se v souladu s plánem odpadového
hospodáøství.
4. Kadý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze zpùsobem stanoveným
zákonem o odpadech a ostatními právními
pøedpisy vydanými na ochranu ivotního
prostøedí. Nakládání s nebezpeènými odpady se øídí té zvlátními právními pøedpisy platnými pro výrobky, látky a pøípravky
se stejnými vlastnostmi, pokud není v tomto zákonì nebo provádìcích právních pøedpisech k nìmu stanoveno jinak.
5. K pøevzetí odpadu do svého vlastnictví je
oprávnìna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávnìná k podnikání, která
je provozovatelem zaøízení k vyuití nebo
odstranìní nebo ke sbìru nebo výkupu urèeného druhu odpadu nebo osoba, která je
provozovatelem zaøízení podle § 14 odst.
2 zákona o odpadech, nebo za podmínek
stanovených v § 17 zákona o odpadech
té obec.
Èl. 2
Základní pojmy
a) Odpad je kadá movitá vìc, které se osoba
zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se
jí zbavit a pøísluí do nìkteré ze skupin odpadù uvedených v pøíloze è. 1 k zákonu
o odpadech.
b) Ke zbavování se odpadu dochází vdy, kdy
osoba pøedá movitou vìc, pøísluející do
nìkteré ze skupin odpadù uvedených v pøíloze è. 1 k zákonu o odpadech, k vyuití
nebo odstranìní ve smyslu tohoto zákona
nebo pøedá-li ji osobì oprávnìné ke sbìru
nebo výkupu odpadù podle tohoto zákona
bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný pøevod. Ke zbavování se
odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou
vìc pøísluející do nìkteré ze skupin odpadù uvedených v pøíloze è. 1 k zákonu osoba sama.
c) Osoba má povinnost zbavit se movité vìci,
pøísluející do nìkteré ze skupin odpadù
uvedených v pøíloze è. 1 k zákonu o odpadech, jestlie ji nepouívá k pùvodnímu
úèelu a vìc ohrouje ivotní prostøedí nebo
byla vyøazena na základì zvlátního právního pøedpisu.
d) Nebezpeèný odpad  odpad uvedený v Se-

znamu nebezpeèných odpadù uvedeném
v provádìcím právním pøedpise a jakýkoliv
jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpeèných vlastností uvedených v pøíloze
è. 2 k zákonu o odpadech.
e) Komunální odpad  vekerý odpad vznikající na území obce pøi èinnosti fyzických
osob, s výjimkou odpadù vznikajících
u právnických osob nebo fyzických osob
oprávnìných k podnikání.
f) Nakládání s odpady  jejich shromaïování, soustøeïování, sbìr, výkup, tøídìní, pøeprava a doprava, skladování, úprava, vyuívání a odstraòování.
g) Shromaïování odpadù  krátkodobé soustøeïování odpadù do shromaïovacích
prostøedkù v místì jejich vzniku pøed dalím nakládáním s odpady.
h) Sbìr odpadù  soustøeïování odpadù právnickou osobou nebo fyzickou osobou
oprávnìnou k podnikání od jiných subjektù
za úèelem jejich pøedání k dalímu vyuití
nebo odstranìní.
i) Pùvodce odpadù  právnická osoba, pøi její èinnosti vznikají odpady, nebo fyzická
osoba oprávnìná k podnikání, pøi její podnikatelské èinnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce,
které mají pùvod v èinnosti fyzických osob,
na nì se nevztahují povinnosti pùvodce,
se za pùvodce odpadù povauje obec.
Obec se stává pùvodcem komunálních odpadù v okamiku, kdy fyzická osoba odpady odloí na místì k tomu urèeném, obec
se souèasnì stane vlastníkem tìchto odpadù.
j) Oprávnìná osoba  kadá osoba, která je
oprávnìna k nakládání s odpady podle tohoto zákona nebo podle zvlátních právních pøedpisù.
Èl. 3
Nakládání s komunálním odpadem
1. Pro shromaïování a tøídìní komunálního
odpadu jsou obèanùm k dispozici tyto sbìrné nádoby a zaøízení:
a) sbìrné nádoby (popelnice)  slouí
k ukládání zbytkového odpadu po vytøídìní, tj. smetí, popel, nevratné obaly
z domácnosti, kuchyòské odpady
b) mobilní kontejnery na bioodpad, velkoobjemový odpad a elezný rot  jsou
umístìny ve sbìrném dvoøe na ulici
U Dráhy a jsou k dispozici ve stanoveném èase
c) kontejnery na tøídìný odpad  sklo
a plasty
d) mobilní kontejner na svoz nebezpeèného odpadu  lze odloit následující
odpady, napø.: olejové filtry, olovìné
akumulátory, monoèlánky, odpad rtuti,
výbojky, záøivky, textilní materiál zneèitìný org. kodlivinami, odpadní oleje,
staré nátìrové hmoty, televizory, lednice, pneumatiky. Svoz bude zajitìn
oprávnìnou osobou 2 x roènì.
e) sbìr vyøazených lékù v kterékoliv lékárnì
Do nádob a zaøízení uvedených pod bodem 1 písm. a), b), c) nepatøí a je zakázáno odkládat nebezpeèný odpad vytøídìný
z komunálního odpadu uvedený pod bodem písm. d). Do nádob, uvedených pod
bodem 1 písm. a), b), c), d) nelze ukládat
stavební a výkopový materiál (tj. odpad získaný z demolic a staveb, popø. zemina).
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2. Pùvodci, kteøí produkují odpad zaøazený
podle Katalogu odpadù jako odpad podobný komunálnímu (právnické a fyzické osoby podnikající), mohou vyuít systém sbìru, tøídìní, vyuívání a znekodòování komunálních odpadù stanovený touto vyhlákou na základì písemné dohody s obcí,
uzavøené prostøednictvím oprávnìné osoby, která je zmocnìna obcí. Pùvodci, kteøí
na základì písemné dohody vyuívají systému obce, platí cenu sjednanou v dohodì
s obcí podle § 17 odst. 5 zákona.
Èl. 4
Nakládání s rostlinným odpadem 
bioodpadem
1. Rostlinný odpad je nutno v maximální míøe
kompostovat.
2. Je povoleno pouze pálení suchého rostlinného odpadu z proøezu stromù a keøù, suché listí, suchá tráva a suché rostlinné zbytky (bramborová na) na soukromých pozemcích.
Pálení mokrého listí, trávy a rostlinných zbytkù
je zakázáno.
Systém a podmínky pálení rostlinného odpadu
1. V dobì inverze je zakázáno pálení rostlinného odpadu.
2. V dobì dlouhodobého sucha je tøeba omezit pálení rostlinného odpadu.
3. Pálení rostlinného odpadu bude provádìno systémem postupného pøidávání tohoto odpadu na hranici.
4. Pøi pálení musí být zajitìn trvalý dohled
dospìlé osoby na ohnitì.
5. Ten, kdo pálení provádí, je povinen zajistit
maximální ohleduplnost vùèi okolí, zejména vak minimalizovat obtìování ostatních osob kouøem z pálení.
6. Po skonèení pálení rostlinného odpadu
musí být ohnitì uhaeno a popel uloen
na bezpeèné místo.
7. Je zakázáno jakékoliv pálení rostlinného,
ostatních a nebezpeèných odpadù na veøejných pozemcích.
8. Výjimku pro pálení rostlinného odpadu na
veøejných pozemcích vydá na základì
oprávnìné ádosti OÚ Ostopovice.
9. Pálení rostlinného odpadu musí být provádìno v souladu s platným Poárním øádem a dodrení podmínek bezpeènosti
práce.
10. Jakékoliv pálení jiných druhù odpadù, ne
rostlinných je zakázáno.
Èl. 5
Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad vzniklý pøi stavební èinnosti
obèanù popøípadì právnických nebo fyzických
osob oprávnìných k podnikání, bude odkládán do velkoobjemových kontejnerù oprávnìné osoby, které budou odvezeny na náklady
fyzické osoby (obèana), právnické nebo fyzické osoby oprávnìné k podnikání na øízenou
skládku. Tímto se nevyluèuje monost zajistit
si odvoz tohoto odpadu a uloení na øízené
skládky vlastními prostøedky, popø. jiným zpùsobem.
Èl. 6
Povinnosti fyzických osob
Fyzické osoby jsou povinny ode dne úèinnosti
vyhláky komunální odpad oddìlenì shromaïovat, tøídit a pøedávat k vyuití a odstranìní
dle výe uvedeného systému.
Èl. 7
Povinnosti oprávnìné osoby
1. Pravidelný svoz odpadu z nádob dle èl. 3,
odst. 1, písm. a) bude provádìn v dohodnutých svozových dnech a èasových intervalech  1x týdnì nebo 1x za 14 dnù po
celý rok. Kadá pøípadná zmìna bude
oprávnìnou osobou oznámena po vzájemné dohodì minimálnì 1 mìsíc pøed realizací zmìny.

2. Svoz odpadu z kontejnerù dle èl. 3, odst. 1,
písm. b) bude provádìn na výzvu obce.
3. Svoz odpadu z kontejnerù dle èl. 3, odst. 1,
písm. c) bude provádìn dle smlouvy.
4. Zajiovat èistotu v místì vyprazdòování
odpadových nádob a kontejnerù bezprostøednì po svozu, tj. po jejich vyprázdnìní.
5. Zajiovat uloení odpadových nádob
a kontejnerù na pùvodní èi smluvními stranami dohodnuté místo.
6. V pøípadì neuskuteènìní svozu vlivem nepøedvídatelných okolností, oprávnìná osoba zajistí náhradní svoz do konce pøísluného svozového dne.
Èl. 8
Sankce
Poruení povinností pøi nakládání s odpadem
bude postihováno podle obecnì závazných
právních pøedpisù, tj. podle zákona
è. 200/1999 Sb., o pøestupcích, ve znìní poz-

dìjích pøedpisù a zákona è. 185/2001 Sb., o
odpadech a o zmìnì nìkterých dalích zákonù.
Èl. 9
Kontrolní èinnost
Kontroly dodrování této vyhláky provádìjí povìøení pracovníci OÚ Ostopovice a èlenové zastupitelstva obce.
Èl. 10
Zruovací ustanovení
Touto vyhlákou se zruuje Vyhláka obce Ostopovice o odpadech a nakládání s nimi ze
dne 1. 7. 1999.
Èl. 11
Úèinnost
Tato vyhláka nabývá úèinnosti dne 1. 1. 2002.
Ing. Jaroslav Novotný
místostarosta obce

Ing. Lenka Andrlová
starostka obce
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Obecně závazná vyhláška obce OSTOPOVICE
č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromaž+ování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Ostopovice schválilo dne 12. 12. 2001 v souladu s ust. § 10 písm. a), § 35
a § 84 odst. 2 písm. i) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích, a ust. § 15 zákona è. 565/1990 Sb.,
o místním poplatku, ve znìní pozdìjích pøedpisù, tuto obecnì závaznou vyhláku o místním
poplatku za provoz systému shromaïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuívání a odstraòování
komunálních odpadù.
Oddíl I.
Základní ustanovení
Èl. 1
1. Obec Ostopovice vybírá místní poplatek za
provoz systému shromaïování, sbìru,
pøepravy, tøídìní, vyuívání a odstraòování
komunálních odpadù (dále jen poplatek za
komunální odpad).
2. Správu místního poplatku vykonává Obecní úøad Ostopovice (dále jen správce
poplatku) a v øízení ve vìcech místních
poplatkù se postupuje podle zákona
è. 337/1992 Sb., o správì daní a poplatkù,
ve znìní pozdìjích pøedpisù.
Oddíl II.
Poplatek za komunální odpad
Èl. 2
Pøedmìt poplatku
Poplatek se vybírá za provoz systému shromaïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuívání
a odstraòování komunálních odpadù na katastrálním území obce Ostopovice, který byl
stanoven v obecnì závazné vyhláce obce
Ostopovice è. 1/2001 o nakládání s odpadem
na katastrálním území obce Ostopovice, ze
dne 12. 12. 2001.
Èl. 3
Poplatník
1. Poplatníkem je fyzická osoba, která má
v obci trvalý pobyt, a fyzická osoba, která
má ve vlastnictví stavbu urèenou nebo slouící k individuální rekreaci, nacházející se
na katastrálním území obce Ostopovice, ve
které není hláena k trvalému pobytu ádná fyzická osoba.
2. Za domácnost mùe být poplatek odvádìn
spoleèným zástupcem, v pøípadì rodinných
nebo bytových domù vlastníkem nebo
správcem.
3. V pøípadì, e stavba urèená nebo slouící
k individuální rekreaci, ve které není hláena k trvalému pobytu ádná fyzická osoba,
je ve vlastnictví více osob, jsou tyto osoby
povinny hradit poplatek spoleènì a nerozdílnì, a to ve výi odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu.

Oznamovací povinnost
1. Osoby uvedené v ust. èl. 3 této vyhláky
jsou povinny oznámit správci poplatku do
30 dnù od nabytí úèinnosti této vyhláky
jméno, pøíjmení a datum narození osob, za
nì odvádìjí poplatek za komunální odpad,
jako i dalí skuteènosti rozhodné pro ovìøení splnìní poplatkové povinnosti.
2. V pøípadì, e dojde ke vzniku èi zmìnì
poplatkové povinnosti v prùbìhu kalendáøního roku, jsou osoby uvedené v ust. èl. 3
této vyhláky povinny splnit svou oznamovací povinnost do 15 dnù ode dne vzniku èi
zmìny poplatkové povinnosti.
Èl. 5
Sazby místního poplatku
1. Poplatek za komunální odpad èiní roènì pro:
A) fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt 360, Kè
Poplatek je tvoøen:
a) èástkou stanovenou ve smyslu ust.
§ 10b odst. 3 písm. a) zákona o místním poplatku ve výi 152, Kè
b) èástkou stanovenou ve smyslu ust.
§ 10b odst. 3 písm. b) zákona o místním poplatku ve výi 208, Kè
B) fyzickou osobu, která má ve vlastnictví
stavbu urèenou nebo slouící k individuální rekreaci, nacházející se na území
obce, ve které není hláena k trvalému
pobytu ádná fyzická osoba 360, Kè
Poplatek je tvoøen:
a) èástkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b
odst. 3 písm. a) zákona o místním poplatku ve výi 152, Kè
b) èástkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b
odst. 3 písm. b) zákona o místním poplatku ve výi 208, Kè
2. Rozúètování nákladù obce na sbìr
a svoz netøídìného komunálního odpadu na fyzickou osobu a rok je stanoveno v pøíloze è. 1 této vyhláky.
3. Sleva je poskytována ve výi 100, Kè
fyzické osobì, která má v obci trvalý
pobyt, v pøípadì, e fyzická osoba dosáhne v pøísluném kalendáøním roce
75 let nebo jí je 6 èi ménì let.
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4. Dále je sleva poskytována na základì
ádosti dritelùm prùkazu ZTP, ZTP-P.
adatel o slevu oznámí tuto skuteènost na OÚ
Ostopovice správci poplatku do 30. ledna kalendáøního roku, jinak se k ádosti nepøihlíí.
V pøípadì, e dùvod poskytnutí slevy vznikne
v prùbìhu roku, bude sleva poskytnuta v následujícím roce.
Èl. 6
Osvobození
1. Poplatek neplatí fyzická osoba, která má
v obci trvalý pobyt, ale v obci se prokazatelnì dlouhodobì nezdruje.
2. Poplatník uvedený v ust. èl. 3 této vyhláky
je povinen správci poplatku vdy do 31. ledna pøísluného kalendáøního roku prokázat,
e dùvod osvobození trvá.
3. Osvobození od poplatku za komunální odpad zaniká, zanikne-li dùvod osvobození.
Èl. 7
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1. Poplatek se platí od prvního dne mìsíce
následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, a to za jednotlivé mìsíce do
konce kalendáøního roku ve výi 1/12 stanovené sazby.
2. Zanikne-li poplatková povinnost, zaniká povinnost platit poplatek uplynutím mìsíce,
v nìm tato skuteènost nastala. Pøípadný
pøeplatek poplatku lze vrátit na základì
ádosti poplatníka.
Èl. 8
Splatnost poplatku
1. Poplatek je splatný po vymìøení vdy do
31.3. kalendáøního roku.
2. Vnikne-li poplatková povinnost bìhem roku,
je poplatek splatný do 30 dnù od vzniku
poplatkové povinnosti.
Èl. 9
Ustanovení pøechodná, spoleèná a
závìreèná
1. Nebude-li poplatek zaplacen vèas nebo ve
správné výi, vymìøí správce poplatku poplatek platební výmìrem, pøièem mùe
poplatek zvýit a o 50 %.
2. Pokud poplatník nebo osoba uvedená v ust.
èl. 3 této vyhláky nesplní svojí povinnost
stanovenou touto vyhlákou, mùe jí správce poplatku uloit pokutu za nesplnìní
povinnosti nepenìité povahy ve smyslu
ustanovení § 37 a 37a) zákona è. 337/1992
Sb., o správì daní a poplatkù, ve znìní
pozdìjích pøedpisù.
Èl. 10
1. Pokud poplatník nesplní svojí oznamovací
(poplatkovou povinnost) urèenou touto
obecnì závaznou vyhlákou, lze poplatek
vymìøit do tøí let od konce kalendáøního
roku, ve kterém oznamovací (poplatková)
povinnost vznikla.
2. Byl-li pøed uplynutím této lhùty uèinìn úkon
smìøující k vymìøení poplatku nebo jeho
dodateènému stanovení, bìí tøíletá lhùta
znovu od konce roku, v nìm byl poplatník
o tomto úkonu zpraven.
Èl. 12
Úèinnost
Tato obecnì závazná vyhláka nabývá úèinnosti 1. 1. 2002
Ing. Jaroslav Novotný
místostarosta obce

Ing. Lenka Andrlová
starostka obce

Pøíloha è. 1 Vyhláky è. 2/2001
Kalkulované poloky
Sbìr a svoz netøídìného
komunálního odpadu
 65 % celk. nákladù
Odvoz kontejnerù
Celkové náklady
Obèanù celkem
Kalkulace na fyzickou osobu

Celkem

244 598 Kè
32 620 Kè
276 598 Kè
1 329
208 Kè

Budou Ostopovice sevřeny v kleštích komunikací?
námitka proti navrženému konceptu územního
plánu velkého územního celku „Brněnská
regionální aglomerace“ podaná obcí Ostopovice
Vzhledem k tomu, e ivotní prostøedí naí obce je ji nyní mimoøádnì zatìováno stávající dopravou na dálnici D1 a jejím
pøivadìèi, nesouhlasíme v souvislosti s posilováním významu
rychlostních komunikací R43 a R52 na transevropskou spojnici
severjih s uvaovanou stavbou R52 na trase staré nìmecké
dálnice jihozápadnì od Ostopovic ani s pøeloením dálnice
D1 na tuto trasu. Pøi pohledu na koncept územního plánu je
naprosto zøejmé, e pøedkládané øeení zamýlí Ostopovice obklopit a neúmìrnì zatíit dopravními stavbami a vystavit tak
jejich obyvatele nespravedlivì dalímu dramatickému zhorení
ivotního prostøedí a devastovat témìø vekerou okolní krajinu.
Z tohoto dùvodu podáváme námitku proti navrenému konceptu Územního plánu velkého územního celku Brnìnská
regionální aglomerace s tím, e pøedkládáme následující námìty øeení dopravní situace:
1. Rychlostní komunikace R43 a navazující R52 je tøeba
trasovat jinudy, západnìji od Brna, napø. Boskovickou
brázdou.
Zdùvodnìní:
1.1 Multimodální koridor evropského významu  páteøní sí
programu TINA v jediné zpracovatelem navrené trase
vede pøíli blízko mìsta s jeho satelitními obcemi a pìky dostupnými rekreaèními zónami a bude tak v budoucnu zabraòovat jeho rozvoji.
1.2 Trasa staré nìmecké dálnice vychází ze situace rozvoje
mìsta, norem a zvyklostí 60 let starých, mìsto se od té
doby rozrostlo, v souladu se schválenými územními plány obcí byla a bude na okrajích mìsta vybudována souvislá obytná zástavba, jejím obyvatelùm se navrenou
trasou podstatnì zhorí ivotní prostøedí, obyvatelùm
starí zástavby se pak P zhorí významnì. Navíc
v budoucnu bude navrená trasa opìt procházet mìstem.
1.3 Odsunutí husté tranzitní dopravy mezi Polskem a Rakouskem od mìsta vzhledem k pøevaujícímu západnímu proudìní vìtru je v pøípadì vyuití nìmecké trasy
z hlediska exhalací a hluku nedostateèné, pro ivotní prostøedí satelitních obcí je trasa pohromou.
1.4 Zemní práce provedené za 2. svìtové války uvaují
s pøíli úzkým tìlesem, týká se i íøe vyèlenìných pozemkù, stávající objekty jsou znaènì degradované, íøkou ani provedením neodpovídají souèasným poadavkùm na rychlostní komunikaci nebo dokonce dálnici, dojde k rozdílnému sedání starých a nových násypù apod.
Úspora nákladù vyuitím staveb by zøejmì byla nepodstatná.
1.5 Trasa naruí hodnotný biotop, který se zde díky anomálnosti celé situace bìhem 60 let vytvoøil a který slouí pro
rekreaèní úèely a je pìky dostupný mino jiné i pro obyvatele Brna.
1.6 Úèelem územního plánu není donekoneèna opakovat
60 let staré a tedy zastaralé øeení, ale reagovat aktuálním návrhem øeení na momentální stav a pøedevím
výhled rozvoje území.
2. Pøeloení dálnice D1 pøes TroubskoModøice (tzv. varianta B) není vhodné ani bez souvislosti s realizací R52. Rychlostní komunikaci R43 je tøeba trvale ukonèit napojením
na D1, úsek D1 mezi Troubskem a køiovatkou Brno jih (výhledovì Holubice) zkapacitnit na výhledovou zátì dalími jízdními pruhy a doplnit na jiní stranì kolektorovou komunikací pro
místní obsluhu území jinì od D1. Celý úsek TroubskoBrno-jih
(výhledovì Holubice) vèetnì kolektoru je nezbytné opatøit
maximálnì úèinnými protihlukovými zábranami (el. bet.
zalomené stìny nebo hlinìné valy) a pásy vysoké zelenì
k filtraci exhalací  viz øeení bìná v západní Evropì.

3.

4.

5.

6.
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Zdùvodnìní:
2.1 Nenastane devastace ivotního prostøedí výstavbou R52
jako pokraèování R43 jinì od D1 (TroubskoRajhrad) i jako
obchvatu  pøeloení dálnice D1 (TroubskoBrno-východ).
Vytvoøení zcela nového (i kdy za 2. svìtové války plánovaného) dopravního koridoru s masivní dopravou v trasách
TroubskoRajhrad a TroubskoModøiceD1 je ekologicky
zcela nepøijatelné (viz pøedchozí odstavce). Pøitom tento
zámìr je ekonomicky mnohem nároènìjí, ne zkapacitnìní stávajících staveb vèetnì vytvoøení akustické ochrany,
která ivotní prostøedí pøi stávajícím koridoru oproti souèasnosti naopak zlepí! Uvádìná výhoda jiní pøeloky dálnice
D1, spoèívající v odstranìní bariéry rozvoje mìsta jiním
smìrem, není podstatná, lo by jen o odsun bariéry do
polohy, kde bude stejnì vadit za nìkolik let.
2.2 Multimodální koridor evropského významu  páteøní sí
programu TINA sice bezesporu zvýí dopravní zátì
v úseku D1 TroubskoBrno-støed(Brno-jih), kde bude
veden cca 7,5 (12) km ve spoleèné trase, to vak plnì
a racionálnì øeí plánované zkapacitnìní tohoto úseku.
2.3 Oèekávané zkrácení délky cesty PrahaVídeò o cca 6 km
by bylo pøelokou D1 pøes Modøice negativnì kompenzováno prodlouením trasy PrahaHolubicevýchodní Morava o cca 10 km.
2.4 Ulice Vídeòská svou íøkou jako odboèka na Vídeò ze
zkapacitnìného úseku dálnice D1 plnì dostaèuje (pøedpokládaná omezení kapacity tohoto silnièního tahu budou s jistotou spíe na rakouské stranì) a nacházejí se
zde podle ÚP mìsta Brna pouze plochy pracovních aktivit a plochy smíené, tedy zvýení provozu by tuto zónu
nemìlo ruivì ovlivnit.
2.5 Dále plnì platí argumenty z odstavcù 1.11.6.
Jestlie by dolo k odsunutí R43 smìrem na západ, alternativní moností napojení západnìji trasované R43 na R52 je
vytvoøení volnìjího velkoprùmìrového oblouku respektujícího dlouhodobý horizont rozvoje mìsta vèetnì nutnosti existence pìky dostupných klidových a rekreaèních zón na jeho
okraji (tedy nikoliv pøes Ostopovice a dalí satelitní obce na
tìsném okraji Brna).
Navrená trasa R52 v blízkosti Ostopovic vede mimo provedené zemní práce z 2. svìtové války  ty ve skuteènosti tìsnì sousedí s vedením VN, co je v terénu jasnì patrné (jedná se nejspíe o chybu zákresu). Obecnì je zaráející, e
pro tak závaný dokument, jako je koncept územního plánu,
nepouívá zpracovatel aktuálních podkladù, a moná i proto,
e neví o existenci nové souvislé zástavby v Troubsku, Ostopovicích, Moravanech, Modøicích apod., trasuje napø. u Ostopovic navrhované liniové stavby pøímo pøes ni.
Pokud by teoreticky trasa opravdu vedla po tìlese bývalé
nìmecké dálnice, je tøeba uvaovat se zalomenými elezobetonovými hlukovými bariérami èi hlinìnými valy a následným osázením vysokou zelení vnì bariér (ji stávající hodnoty hluku dálnice D1 jsou nad hygienickými limity), k èemu je
tøeba pøikoupit dostateènou íøi pozemku a odpadá tedy
argument pro stavbu ji vyèlenìných pozemkù.
Studii E.I.A. je nezbytné veøejnì projednat pøed uzavøením
konceptu ÚP, aby veøejnost mìla k dispozici údaje o budoucím zneèitìní a hluku pøed definitivním podáním pøipomínek.
Ústní informace zpracovatelky o 50 tis. obyvatel, jim navrené dopravní øeení zlepí ivotní prostøedí, se nám s ohledem
na uvaovaný prùchod sídlitìm Bystrc a Brnìnskou pøehradou jeví jako nerealistická, v kadém pøípadì øeení
s odsunutím R43 a R52 a zkapacitnìním a odhluènìním stávající D1 zlepí prostøedí podstatnì vìtímu poètu obyvatel.
Ing. Lenka Andrlová, starostka obce
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Jerlín japonský
Soutì (nejen) pro dìti
Tento strom, resp. skupinu tìchto stromù je mono spatøit v parku na
ulici Lípová. Strom pocházející z oblasti Èíny a Koreje se celkovì podobá netrnitému akátu a dorùstá do výky kolem 20 metrù. Kùra tohoto
stromu je èernoedá, podélnì brázditá.
Strom je u nás pìstován jako cenná parková solitera. Velkou zvlátností oproti jiným stromùm je doba jeho kvetení. Jerlín japonský rozkvétá
v srpnu a poèátkem záøí, kvìty jsou bílé a zelenobílé. Jerlínu si zvlátì cení vèelaøi, protoe pøináí vèelám pastvu v dobì, kdy jiné moc
není. Plod je polodunatý válcovitý struk. V ménì pøíznivých a chladnìjích podzimech u nás nedozrává. Lépe se mu daøí v teplejích oblastech.
Frantiek Franc
L L L

Zelený symbol Vánoc
Tentokrát nebudeme mluvit o vánoèním stromku, který je symbolem Vánoc pomìrnì mladým. U
od pradávna pøisuzovali lidé èarovnou moc rostlinì, kterou v pøírodì nenajdete kdekoliv. Jistì u
tuíte, e mluvíme o jmelí, bez kterého si vìtina lidí Vánoce jen tìko dokáe pøedstavit.
U v prehistorických dobách se vìøilo, e vìtvièka jmelí dokáe ochránit èlovìka pøed rùznými
nemocemi, kouzly a nadpøirozenými bytostmi.
Kolik z vás u vidìlo jmelí ve volné pøírodì? A staèí se v lese pozornì dívat a pøi troe tìstí ho
urèitì objevíte v jeho pøirozeném prostøedí a nejen na vánoèních tritích. Vyrazíte-li do borového
lesa, mùete vysoko v korunách objevit jmelí borové. Jmelí vak roste i na jabloních, hruních,
jeøábech, olích atd. Jmelí velice podobnou rostlinou je ochmet, který roste výhradnì na dubu.
Kde se vlastnì tato polocizopasná rostlina v korunách vzala, jak se tam dostala? Jmelí je zcela
závislé na ptácích, bez nich by se nemohlo íøit. Prohlédneme-li si vìtévky jmelí, zjistíme, e na
mnohých rostou bílé kulièky. Zkusme jednu rozmáèknout, celá bobulka vèetnì obsahu je silnì
lepkavá. Ptáci se vak tìmto bobulkám nijak nevyhýbají a pro mnohé z nich je jmelí, které dozrává
v listopadu a zaèátkem prosince, vítanou pochoutkou. Lepkavá semena procházejí trávicím traktem ptákù neporuená a dostávají se tak na nová místa. Ptáci ale roznáejí i celé bobule na
zobáku a díky tomu rostou keøíky jmelí na spodních stranách vìtví.
Tuto zajímavou a ádanou rostlinu byste nali nejen u nás, ale i v celé Evropì. Za typickou
vánoèní rostlinu ji povaují v celé øadì zemí a pro nejrùznìjí národy je symbolem tìstí, zdraví
a radosti v nastávajícím roce.
A si tedy budete v adventu vìet vìtvièku jmelí na dveøe nebo aranovat do vázy na vánoèní stùl,
pøipomeòte si, o jak zajímavou a neobvyklou rostlinu se jedná, a také to, e její pøírodní barva je
jedna z nejkrásnìjích  je zelná!
Frantiek Franc

Koutek pro naše děti
Pøipravila Radka vihálková
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Plesová sezóna

V nadcházející plesové sezónì budou
na sokolovnì uspoøádány tyto zábavy:
sobota 12. 1. 2002
tradièní myslivecký ples
sobota 26. 1. 2002
ji 7. spoleèenský ples obecního
zastupitelstva
sobota 2. 2. 2002
také ji tradièní plesové
dostaveníèko dùchodcù
Zájemci o tanec si jistì vyberou tu
svoji zábavu, na ni je jménem
poøadatelù co nejsrdeènìji zveme.
L L L

Soutěž
(nejen) pro děti
Otázka v minulém èísle naeho Zpravodaje byla tìkým oøíkem, který se
nikomu nepodaøilo rozlousknout  nepøila ani jedna odpovìï. lo o jerlín
japonský, o kterém si mùete pøeèíst
krátký èlánek na jiném místì tohoto èísla Zpravodaje. Doufáme, e tentokrát
dostaneme odpovìdí hodnì. Otázka
zní:
V jaké nadmoøské výce leí nae
obec?
Odpovìdi mùete opìt vhazovat do
schránky na obecním úøadì. Tøi vylosovaní øeitelé se mohou tìit na drobné
ceny.
L L L

Vážení a milí spoluobčané!
Nabízíme Vám znovu monost pøispìt
na konto dobrého srdce, a to prostøednictvím dìtských TØÍ KRÁLÙ, kteøí Vás,
pokud budete chtít, pøijdou navtívit
v sobotu dne
5. ledna 2002.
Po loòské velmi dobré spolupráci vech
zúèastnìných Vám dìti nabídnou: radostný úsmìv, pìkné zpívání, dobré
slovo a zapeèetìnou pokladnu, do které mùete vloit svùj pøíspìvek.
Velká èást loòských pøíspìvkù brnìnského venkova patøila pro Dùm léèby bolesti
s hospicem v Rajhradì, kde poskytují
péèi pacientùm s chronickou bolestí rùzného pùvodu a tìm, kterým ji nelze zajistit úplné vyléèení. Má za cíl zlepovat
anebo zachovat kvalitu a hodnotu ivota
tìce nemocných. Pomoc poskytuje
vem bez ohledu na vìk, národnost,
vyznání èi majetkové pomìry. Nabízí
i pokoje pro pøísluníky rodin, aby mohli
se svými blízkými strávit chvíle, kdy je
nemocní potøebují nejvíce. Tolik na pøiblíení místa, kam se nae spoleènì vybrané peníze investovaly.
Pøeji vem lidem dobré vùle pìkný den.
Ludmila Èerná

Obecní vodovod
Obecní vodovod je tématem pro nás pro
vechny velmi dùleitým, èasto diskutovaným a vzhledem k situaci z doby nedávné
stále aktuálním.
Bìhem roku uzavøela obec Ostopovice
smlouvu o dílo s firmou AQUATIS, a. s., na
zpracování projektu stavby Vodovod Ostopovice. V souèasné dobì je projekt zpracován a podán k vodoprávnímu povolení.
Zadání stavby a pøedmìtný projekt stavby
øeí dostavbu vodovodu z hlediska vybudování nové akumulace, její vazby na pramenitì a souèasnou vodovodní sí a dostavbu vodovodní sítì.
Poèátky budování vodovodní sítì v naí
obci se datují do ètyøicátých let. Roziøování se hlavnì v døívìjích letech dìlo víceménì ivelnì. Vodovodní sí je èásteènì
vìtvená a èásteènì okruhovaná, øady rozvodné sítì jsou zhotoveny z rùzných materiálù, v nìkterých èástech obce jsou vedeny po soukromých pozemcích. Z tìchto
dùvodu øeí projekt i dostavbu vodovodní
sítì. Jedná se o novou vìtev na ulici Nová,
propojení z ulice kolní na ulici Drustevní,
pokládku nového potrubí na ulici kolní,
U Kaple a B. Nìmcové. Na nový øad by se
dle projektu mìla pøepojit celá ulice Vinohradská. Souèasná sí bude pøedevím
z poárních dùvodù doplnìna hydranty.
Stìejním bodem celého projektu je nový
objekt vodojemu. Vodojem pro obec zajistí
dostateènou akumulaci pitné vody i do budoucna, kdy je podle územního plánu moný rozvoj rodinné zástavby v naí obci.
Dvoukomorový vodojem by mìl být vybudován v prostoru u druhého Hitlerova mostu pod Urbanovým kopcem na parcele, která bude vykoupena od soukromého majitele. Objem vodojemu je projektován na
2x150 m3 a voda do nìj bude èerpána ponorným èerpadlem ze stávajícího hlubinného vrtu u Starého Lískovce. S vyuitím studny u kaple se vzhledem k jejímu umístìní
(nemonost vyhlásit ochranné pásmo II.
stupnì) v budoucnu nepoèítá. Nyní tato
studna slouí jako záloní zdroj. Projekt
zahrnuje návrh úpravy technologického zaøízení stávající èerpací stanice u zdroje,
vèetnì motorových rozvodù. Pøímé èerpání
umoní odstavení stávající automatické tlakové stanice. Výtlaèné potrubí k vodojemu
povede ulicí Krátkou. Z vodojemu bude

Nabídka zamìstnání

Autorizovaný zástupce nákladních
vozù RENAULT pøijme
AUTOMECHANIKY
z dùvodu rozíøení slueb. Oèekáváme: vyuèení v oboru, pøipravenost
k vysokému pracovnímu nasazení,
ochotu uèit se novým vìcem. Praxe
ve znaèkovém servisu vítána. Nástup
moný ihned.
LANCAR, spol. s r. o.
Hájecká 14
618 00 Brno
Tel./fax: (+420-5) 48 53 44 66

voda gravitaènì dopravována pøímo do rozvodné sítì navreným zásobovacím øadem
pøes novou ulici Zahradní a ulici Vinohradskou. K vodojemu je navrena pøíjezdová
cesta navazující na polní cestu za ulicí Krátkou.
Celý projekt stavby Vodovod Ostopovice
sleduje vyøeení tlakových pomìrù ve vodovodní síti, zajitìní dostatku pitné vody
pro vechny odbìratele, vybudování nových
øadù, aby mohly být odpojeny øady pøes
soukromé pozemky, a vybudovaní nových
øadù v místech, kde jsou ji nevyhovující
materiály. Zaokruhování vodovodních øadù
umoní jejich dílèí odstavení pøi opravách.
Za obec bude podána jetì v tomto roce
ádost na Ministerstvo zemìdìlství ÈR
o poskytnutí dotace na stavbu Vodovod
Ostopovice. Realizace stavby závisí právì
na pøidìlení této dotace.
Lenka Andrlová, starostka obce

Krutý osud postihl pomník tragicky zemøelého Frantika Sojky u silnice na Troubsko. Stál tam od 1. srpna 1928 do jara
letoního roku a pak jej nìco, nebo nìkdo
povalil. Zajímavé je, e tìsnì pøed tím
pomník nìkdo neznámý opravil. Paní Rùena Sojková, nejstarí pozùstalá, by ráda
alespoò touto cestou za opravu podìkovala.
Text a foto Petr Dubjak

Co to je ten
INTERNET?
Internet je celosvìtové propojení statisícù sputìných poèítaèù pomocí kabelù, telefonních linek èi druic.
Jedna skupina uivatelù vytváøí, nebo
pøepisuje textové a obrazové informace
(webovské stránky, www stránky) a posílá je pod jedineèným jménem a adresou poskytovatelùm.
Poskytovatelé (podnikatelé) je na svých
silných poèítaèích uschovávají tak, e
jiní uivatelé, pokud znají adresu a název, si je mohou na dálku na svém poèítaèi (brzy i mobilu) pøeèíst, prohlédnout, nebo s nimi pøímo pracovat.
Mimo webu lze na Internetu vyuít velmi pøínosné sluby elektronické poty,
která obohacena o monosti obrázkové, hlasové, ale i video pøílohy nahradila telegram a pomalu i fax.
Dalí pøínosem, moná rozporným, je
reklama a obchod na internetu. Je to
jedna z cest, jak jeho provoz zaplatit.
Internet mùete vyuít pro vzdìlávání,
hry, vysílají tam rádia a televize, na vybraných webovských stránkách jsou
aktuální vyhláky a zákony, encyklopedie, ale i ivé konference, pomalu je tam
vìdomí celého svìta.
Internet pomáhá, ale mùe i ukodit.
Nikdo jej neøídí a necenzuruje. Proto
zde není nouze o nesluné a neetické
vyjadøování. Webovské stránky mají své
kouzlo v mnoha odkazech na podrobnìjí a dalí a dalí informace, není
málo tìch, kteøí se od obrazovky nemohou odtrhnout.
Kde je poèítaè a telefon, tam mùe být
zapojen Internet. Jsou internetové kavárny, mají ho skoro vechny koly, úøady, knihovny. Bìné pøipojení je zdarma, platí se jen za provoz bìhem pøipojení. Jen kdo chce mít informace rychle, nebo s dalími slubami, musí poskytovatelùm pøiplatit. I tak je Internet
výhodný.
petr dubjak

L L L
ASOCIACE RODIÈÙ A PØÁTEL ZDRAVOTNÌ POSTIENÝCH DÌTÍ V Èeské republice
- KLUB CELIAKIE BRNO - který sdruuje osoby s onemocnìním vyadujícím pøísnou
bezlepkovou dietu (jako jsou celiakie, Duhringova herpetiformní dermatitida, fenylketonurie) by rád oslovil Vás vechny, kteøí máte v rodinì nìkoho, kdo trpí jednou z výe
uvedených chorob.
V souèasné dobì má klub asi 100 èlenù. Je známo, e osob s tímto postiením neustále
pøibývá, ale mnoho z nich o existenci Klubu Celiakie neví. Proto bychom Vás chtìli
pozvat na nìkterou z naich schùzek, které probíhají vdy první ètvrtek v mìsíci
v 15.30 hod. v zasedací místnosti v 1. patøe administrativní budovy hlavního vlakového
nádraí, kde se dozvíte vekeré informace o potravinách, sociálních dávkách, bezplatných akcích apod.
Pøi té pøíleitosti Vás a Vae dìti zveme na tradièní VÁNOÈNÍ BESÍDKU, která se bude
konat dne 20. 12. 2001 a bude mimo jiné spojena s ochutnávkou bezlepkových výrobkù.
Blií informace: Lenka Haiserová, tel.: 47 22 84 39, mobil: 0737 16 17 04.
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