Zpravodaj obce Palonín
alonín
Nové nájemní smlouvy na hrobová místa
V srpnu byly zaslány nové smlouvy na hrobová místa pro období od 1.9.2014 – 31.8.2014.
Nájemné lze zaplatit osobně v kanceláři Obecního úřadu do 30. září.
Zdražení vodného
Na posledním veřejném zasedání zastupitelstva obce bylo schváleno zvýšení poplatku za vodu,
tj. 22,- Kč/m3. Ke zdražení vodného bylo nutno přistoupit na základě zpracované kalkulace
ceny vodného za r. 2013 ( kalkulace byla zveřejněna na úřední desce v zákonné lhůtě 15-ti dnů ).
Hlavním důvodem zvýšení jsou vysoké odpisy a nákupní cena vody od ŠPVS Šumperk a nutnost
zahrnout do ceny 8% na obnovu vodovodu Palonín.
Z důvodu zvýšení ceny vodného od 1. října 2014 bude koncem měsíce září proveden odpis stavu
vodoměrů, o přesném termínu budou občané informováni.
Nedoplatky
Žádáme občany, kteří dosud neuhradili poplatky za vodu, svoz komunálního odpadu, půjčovné
(stoly, lavice, výsuvný žebřík, traktor s vlečkou), aby dlužné částky uhradili do 8. září
v kanceláři OÚ ( netýká se občanů, se kterými byl sepsán splátkový kalendář ).
Dotazy z posledního veřejného zasedání
Na posledním veřejném zasedání bylo schváleno zařazení naší obce do územní působnosti MAS
Mohelnicko o.s. na období r. 2014 – 2020. Byly dotazy, týkající se MAS, proto na vysvětlení:
MAS Mohelnicko je organizací typu místní akční skupina (MAS). Sdružuje 19 členů, v regionu
působí místní akční skupina již od roku 2006. Cílem MAS Mohelnicka je rozvoj území
prostřednictvím získávání finančních prostředků pro podporu projektů realizovaných za účelem
posílení ekonomiky regionu, zkvalitnění života obyvatel i zlepšení vzhledu naší krajiny.
V současné době v našem kraji působí 16 Místních akčních skupin. Olomoucký kraj jejich
činnost považuje za důležitou a dlouhodobě ji podporuje. V letech 2007 – 2013 byly Místní
akční skupiny ze strany kraje podpořeny částkou 6 810 tisíc korun.V roce 2014 bude z krajského
rozpočtu pro Místní akční skupiny uvolněno celkem 1 955 tisíc korun. Tyto peníze mohou použít
na přípravu a tvorbu Integrované strategie rozvoje jejich území pro období 2014 – 2020.
Teprve pokud by se obec Palonín rozhodla vstoupit do MAS Mohelnicko, o.s., je požadován po
přijetí členský příspěvek, který je pro obce 1.000,-Kč na rok a pro ostatní osoby a subjekty 500,Kč na rok.
Zastávka na znamení – vyjádření přepravní společnosti
K požadavku zřízení autobusové zastávky na znamení : zastávka na znamení nahrazuje stávající
nevyužitou zastávku, kdy z důvodu velmi malého ( nebo nulového ) počtu nastupujících nebo
vystupujících není tato zastávka v jízdním řádu evidovaná jako oficiální nástupní a výstupní
místo a proto autobus zastávkou jen projíždí a zastaví jen na znamení. Zřízení nové zastávky na
znamení je velice náročná ( i finančně ) záležitost, protože podléhá stavebnímu povolení, které
musí být doloženo vyjádřením z odboru silničního, dopravního a policie.

Volby
Ve dnech 10. a 11. října 2014 proběhnou volby do obecních zastupitelstev. Za naši obec byly
předány 2 kandidátní listiny : Sdružení nezávislých kandidátů a Spolek přátel Palonína.
REGISTRAČNÍ ÚŘAD MOHELNICE PŘEVZAL NÁSLEDUJÍCÍ POČET KANDIDÁTNÍCH LISTIN
Název obce

Počet převzatých kandidátních listin

Klopina

4

Krchleby

1

Líšnice

2

Loštice

9

Maletín

4

Mírov

2

Mohelnice

10

Moravičany

2

Palonín

2

Pavlov

6

Police

5

Stavenice

5

Třeština

1

Úsov

5

Sběrný box na elektrozařízení a baterie
Naše obec se ve spolupráci se společností ASEKOL rozhodla usnadnit občanům třídění
vysloužilých malých elektrozařízení. V přízemí budovy OÚ bude instalována speciální nádoba
na vysloužilá elektrozařízení, tzv. E-box, do kterého může každý občan odložit např. starý
mobil, kalkulačku, drobné počítačové vybavení, počítačové myši, klávesnice, přehrávače,
tužkové baterie, malé i velké monočlánky, ploché baterie apod.
Společnost ASEKOL následně zajistí zdarma odvoz a ekologickou likvidaci. Hlavním cílem
vedle usnadnění třídění drobných elektrozařízení je také zvýšení množství sebraných malých
spotřebičů, které většinou končí v komunálním odpadu. Pokud je elektrozařízení odevzdáno k
recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina vysloužilého spotřebiče bude opětovně využita a šetří se
tak přírodní zdroje a životní prostředí. Do nádoby nepatří žárovky a zářivky, baterie a
akumulátory.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
- proběhne v naší obci dne 25. října 2014.

Tříděný odpad
Společnost EKO-KOM zaslala výsledky, týkající se množství tříděného odpadu ( papír, plasty,
sklo ) v naší obci.
V naší obci bylo za rok 2013 vytříděno celkem 12,785 tun odpadu a odměna za vytříděný odpad
činila pro naši obec 42.011,50 Kč. Vzhledem k tomu, že od 1.1.2014 společnost EKO-KOM navýšila odměny za tunu tříděného odpadu, lze za rok 2014 počítat s daleko vyšší částkou.
Navíc tím, že občané třídí odpad, ušetříme za svoz komunálního odpadu, protože svozová firma
fakturuje váhu vyvezeného komunálního odpadu. A vyhozené sklo nebo papír do popelnice
zbytečně váhu odpadu zvyšuje. Díky třídění odpadu v naší obci nemusíme zatím přistupovat ke
zvýšení plateb za popelnice.
Petice Svazu měst a obcí ČR
Naše obec, která je členem Svazu měst a obcí ČR obdržela petici, jejíž text je přiložen.
Pokud chcete podpořit snahu Svazu měst a obcí, podpisový arch je k dispozici v přízemí budovy
Obecního úřadu.
Vážení členové Svazu,
jako předseda Svazu měst a obcí České republiky s obavami sleduji stále se zhoršující stav
bezpečnosti ve většině našich měst a obcí a růst sociálního napětí mezi jednotlivými skupinami
obyvatel. Jsem přesvědčen, že klíčem k řešení těchto problémů je mimo jiné i změna příslušných
právních předpisů a větší ekonomická podpora obcí ze strany státu. Z těchto důvodů Svaz měst a
obcí České republiky inicioval vznik přiložené petice, kterou se Svaz hodlá obrátit na vládu
České republiky a obě komory Parlamentu České republiky.
Vážení členové Svazu,
rád bych Vás požádal o podporu této petice tím, že k ní připojíte svůj podpis do podpisového
archu. Nechávám na Vašem laskavém zvážení, zda k podpisu vyzvete další zastupitele, případně
další obyvatele Vašeho města, Vaší obce. Podpisové archy prosím zašlete na adresu Kanceláře
Svazu do 10. října 2014.
Pevně věřím, že i tato petice napomůže řešení dlouhodobě přehlížené oblasti veřejného života.
S úctou Ing. Dan Jiránek, předseda Svazu měst a obcí České republiky
PETICE
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním ve
věci řešení problematiky veřejného pořádku a sociálních záležitostí
My, níže podepsaní prostřednictvím této petice žádáme vládu a Parlament České republiky, aby
podnikly veškeré nutné kroky k rychlému a efektivnímu řešení níže uvedeného okruhu
dlouhodobě neřešených otázek, které jsou jednou z příčin zvýšeného sociálního napětí na území
měst a obcí České republiky.
1. Naléhavě žádáme, aby byl kladen důraz na vymahatelnost práva v České republice, zejména
na rychlejší a důslednější postižitelnost trestných činů a přestupků. Během let se vytvořila
skupina obyvatelstva, která má pocit takzvané „nepostižitelnosti“. Rychlé vynesení trestu má
výchovný a výstražný účinek na celou společnost, a to i v případě bagatelní kriminality.
2. Požadujeme důrazné řešení narůstající drogové problematiky a urychlené dokončení prací na
Centrálním registru přestupků. Žádáme rovněž, aby se některé opakované přestupky staly
trestným činem.

3. Požadujeme okamžité schválení novely zákona o odpadech, která by zpřísnila podmínky
výkupu železa a barevných kovů. Současná odpadová legislativa neřeší efektivně problémy s
odcizenými barevnými kovy a železem, v těchto bodech požadujeme jeho novelizaci.
4. Požadujeme, aby finanční prostředky na sociální bydlení byly hrazeny z rozpočtu státu a
současně, aby budoucí zákon o sociálním bydlení, ke kterému se současná vláda zavázala,
nezasahoval do ústavně zaručené samostatné působnosti územní samosprávy.
5. Rozdělování sociálních dávek by mělo být motivační a spravedlivé pro všechny občany České
republiky.
6. Důrazně žádáme o vytvoření efektivních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, zejména za
využití institutu veřejně prospěšných prací a znovuzavedení veřejné služby s motivačními prvky.
Prostřednictvím této petice se snažíme o eliminaci možných příčin sociálního napětí a zlepšení
dialogu mezi státem a obcemi.
Petici organizuje: Svaz měst a obcí České republiky, se sídlem Praha, ul. 5. května 1640/65
Pokud chcete podpořit snahu SMO, podpisový arch je k dispozici v přízemí budovy OÚ.

Dejme knihám druhou šanci
Z místní knihovny byly vyřazeny knihy různých žánrů, budou nabídnuty zdarma občanům
k rozebrání.
Knihy budou vyloženy na stole v přízemí OÚ ve čtvrtek 4.9. od 8,00 – 17,00 a v pátek 5.9. od
8,00 – 12,00.

Pokácet strom na vlastní zahradě? Jedině s úředním razítkem! Pravidla přitvrdí
Už brzy nebudete moct na své zahradě kácet vzrostlé stromy – když vám to nepovolí obecní
úřad.
Od července 2013 můžete kácet stromy na vlastní zahradě téměř bez omezení. Tehdejší ministr
životního prostředí Tomáš Chalupa prosadil vyhlášku, podle které záleží čistě na majiteli
zahrady, které stromy vykácí – s výjimkou těch památných.
Uběhl rok a ministerstvo pod novým vedením chce znovu přitvrdit. Když všechno půjde podle
plánu, už na podzim 2014 na své zahradě vzrostlý smrk, břízu nebo dub bez úředního povolení
neporazíte. Ministr Richard Brabec (ANO) připravil vyhlášku, podle které budete muset žádat o
povolení před podetnutím neovocného stromu, který má ve výšce 130 cm nad zemí obvod
kmenu větší než 80 cm. Pro lepší představu : obvod 80 cm znamená průměr dvacet pět a půl cm,
běžné školní pravítko mívá třicet cm. Smrk, který patří k poměrně rychle rostoucím stromům, do
těchto rozměrů doroste plus minus za padesát let, ovšem v lese, pokud má prostor, přibývá v
pase rychleji.
Důvod? Podle ministerstva sami nedokážete dostatečně posoudit estetickou a ekologickou funkci
stromu. Stávající vyhláška je navíc podle vedení rezortu v rozporu se zákonem a diskriminuje,
protože špatně definuje zahradu – v minulosti na to upozorňoval i ombudsman.
Chalupa vymezil zahradu jako oplocený pozemek u bytového nebo rodinného domu v
zastavěném území obce. Zapomněl ovšem třeba na lidi v chatařských a zahrádkářských
koloniích, kteří tak musí o povolení ke kácení pořád žádat. A úředníkům se z posuzování toho,
co vlastně je a není zahrada, trochu zamotává hlava. O tom, že je potřeba zpřesnit definice, tedy
snad není sporu, je ale potřeba současně zpřísňovat pravidla?

Co je a co bude zahrada.
Aktuální vyhláška definuje zahradu jako pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu v
zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. Nová vyhláška má
definovat zahradu v zásadě formálně jako pozemek, který je vedený v katastru nemovitostí jako
zahrada.
Můžete ale vlastnit také jiné pozemky, například plochu mezi zahradou a silnicí nebo pole. Bez
úředního povolení na nich můžete strom pokácet v případě, že má jeho kmen ve výšce 130 cm
nad zemí obvod do 80 cm. Platí tu tedy stejný režim, který má nová vyhláška zavést pro zahrady.
Přísnější jsou pravidla u stromů, které jsou součástí stromořadí – tam se bez povolení neobejdete
bez ohledu na jejich rozměry. Jiný režim samozřejmě platí pro lesy nebo „plantáže dřevin“.
Ministerstvo tvrdí, že má z měst spoustu zpráv, že v uplynulém roce mnohokrát došlo ke
zbytečnému kácení. Nechce ho prý zakazovat, pouze regulovat – ochrana dřevin je totiž podle
ministerstva ve veřejném zájmu. Obhájci práv vlastníků pozemků se chytají za hlavu.
Na druhou stranu je ovšem třeba uznat, že ekologický význam a funkce stromu pro okolí laik
sám vyhodnotit nedovede. Kromě toho, že strom vytváří kyslík, zachytává prach a stíní před
sluncem, totiž podle odborníků na životní prostředí může mít význam třeba pro regulaci vodního
režimu, může (spolu)vytvářet biotop pro chráněný druh živočicha nebo rostlinné společenstvo,
může takovým biotopem být i sám.
V případě ovocných stromů není co řešit – tam vás nikdo omezovat a regulovat nebude. Totéž
platí u ostatních stromů, které nedorostou do výš vyložených parametrů. A konečně – i u
vzrostlejších dřevin by snad s úředníky mohla být rozumná řeč. Pokud nevyhodnotí, že by
poražení stromu mohlo životnímu prostředí skutečně uškodit, nebudou mít nejspíš důvod vám
stavět do cesty překážky. Vyhláška má být podle ministerstva spíš pojistkou proti excesům.
Podle zákona navíc platí, že když je strom nebezpečný, smíte ho porazit bez povolení – a do
patnácti dnů to úřadu ohlásit.
Jsou tu ovšem další otázky: Když nedokážete svůj strom ve všech souvislostech správně
posoudit vy, bude to obecní úředník, kterého budete žádat o povolení ke skácení, umět výrazně
líp ? Mají mít úředníci právo rozhodovat o tom, co na své zahradě pokácíte? Neměla by se
naopak pravidla uvolnit i pro dřeviny na jiných pozemcích než zahradách? A proč dělat rozdíl
mezi ovocnými a neovocnými stromy? Není stoletá hrušeň krásnější než vypelichaný stříbrný
smrk ?
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