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Ohlédnutí za volebním obdobím 2006—2010 
   Volbami do obecního zastupitelstva 15.a 16. října 

2010 uplyne čtyřleté volební období  2006 – 2010 a je tedy čas 
si zrekapitulovat co se v obci změnilo. 

V roce 2007 provedl E.ON rekonstrukci rozvodů nízkého 
napětí v Oleksovičkách a v této souvislosti došlo i rekonstrukci 
veřejného osvětlení a místního rozhlasu za finanční spoluúčasti 
obce ve výši 75 tisíc korun. Byla provedena oprava místní ko-
munikace ke mlýnu, včetně části před mateřskou školou za 1,8 
milionu korun. Následně byly vybudovány pracovníky obce 
souběžné chodníky . V mateřské škole byla osazena plastová 
okna a dveře  - 400 tisíc korun. Došlo k  rozšíření veřejného 
vodovod tak, aby byla pitná voda dosažitelná pro všechny ne-
movitosti v obci. Správa  a údržba silnic provedla částečnou 
opravu státní silnice v průtahu obcí. Pozemkový úřad dokončil 
jednoduchou pozemkovou úpravu v katastrálním území Slup 

V roce 2008 byla provedena oprava dvou místních komunikací v Oleksovičkách a místní komunikace kolem 
okálů ve Slupi v celkové výši 750 tisíc korun. Rovněž došlo k výměně výplně oken a dveří kulturního domu za 380 
tisíc korun, zároveň pracovníci obce provedli opravu přísálí. Podobně byla provedena úprava terénu a osazení za-
travňovacích panelů u veřejného prostranství ke mlýnu. Do staré hasičské zbrojnice byla provedena přípojka plynu. 
Technické muzeum v Brně provedlo úpravu vstupního prostoru před mlýnem. Pozemkový úřad zahájil komplexní 
pozemkovou úpravu katastrálního území Slup. Správa a údržba silnic provedla opravu další části státní silnice v 
průtahu obcí. Pro SDH byl zakoupen požární automobil CAS 32 – T815. Pro potřeby údržby veřejné zeleně a ko-
munikací byl obcí pořízen traktor. 
 V roce 2009 pracovníci obce vybudovali před mateřskou školou podélné stání pro osobní automobily. Před 
starou hasičskou zbrojnicí bylo vybudováno nákladem 210 tisíc korun dětské hřiště „ U Floriánka“. Následně bylo 
realizováno vlastními pracovníky parkoviště a chodník kolem státní silnice v hodnotě 300 tisíc korun. Byla zaháje-
na výstavba infrastruktury v lokalitě „ Pod farskými sklepy“. Došlo k položení rozvodů plynu, tlakové kanalizace , 
veřejného vodovodu a dešťové kanalizace za 2 miliony korun. Na obecním úřadě bylo zřízeno pracoviště Czech 
POINT. Na opravu krovu kostela přispěla obec Římskokatolické farnosti Slup částkou 300 tisíc korun. Správa a 
údržba silnic dokončila opravu státní silnice v průtahu obcí a opravila komunikaci do Oleksoviček. Byl prodloužen  
veřejný vodovod pro novou výstavbu u hřiště. 

V roce 2010 byla instalována firmou E.ON nová trafostanice za finančního přispění obce 75 tisíc korun. Byla 
dokončena výstavba infrastruktury v lokalitě „ Pod farskými sklepy“ – místní komunikace s chodníkem za 2,1 mili-
onu korun. V této části bude do konce roku ještě dokončeno veřejné osvětlení .Provedeny byly opravy tří úseků  
místních komunikací ve Slupi za 900 tisíc koruna a části spojovací komunikace Slup – Oleksovičky za 900 tisíc 
korun. Došlo k úpravě terénu vpravo před vjezdem do Oleksoviček. Pracovníky obce byly opraveny tři úseky chod-
níků , dva z nich byly osazeny zámkovou dlažbou. Pro práce spojené s úpravou veřejné zeleně byl zakoupen mul-
čovač a jednoosý vlek. 

Do konce roku dojde k realizaci veřejného osvětlení kolem spojovací komunikace ze Slupi do Oleksoviček, 
včetně nové trasy místního rozhlasu do Oleksoviček. V průběhu volebního období bylo rozestavěno, či zkolaudo-
váno 12 nových rodinných domků. 

Slupská chasa na hodech zabouřila a sklidila úspěch 
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Krátké zprávy 

• Odbor dopravy MěÚ ve Znojmě vydal kolaudační souhlas pro místní komunikaci s jednostranným chodníkem a deš-
ťovou kanalizaci v lokalitě „ Pod farskými sklepy „ 

• Termínem dokončení opravy věže kostela ve Slupi je 30.112010 
• Z důvodu výměny oken a dveří dojde patrně v úterý 12. a ve středu 13.10. k omezení, či přerušení prodeje v  prodej-

ně „ Smíšené zboží Sobotková“ ve Slupi. 
• Připravuje se žádost o dotaci prostřednictvím MAS Zno-

jemské vinařství na opravu místní komunikace  - III. etapa, 
ve Slupi, která má vydané stavební povolení. III. etapa bu-
de realizována na jaře v roce 2011. 

• Projekčně bude připravena realizace víceúčelového hřiště 
pro možnost získání dotace na výstavbu 

• S ohledem na  odvod dešťových vod bude projekčně při-
pravena oprava „ točny „ v Oleksovičkách 

• Do vlastnictví obce byly získány parcely č. 201, 202, 203 a 
204 v k.ú. Slup 

• Partnerská rakouská  obec Mailberg v rámci přeshraniční 
spolupráce, uspořádá kulturní akci v době adventu. Akce 
bude zaměřena pro děti.  

Doba a místo konání voleb: 
Volby do zastupitelstva obce Slup se konají v pátek 15.10.2010 od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 16.10.2010 od 8.00 do 
14.00 hod. Volební místností je zasedací místnost obecního úřadu. 
 
Prokazování voliče : 
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České re-
publiky  platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. 
 
Úprava hlasovacího lístku: 
 
Volíč může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů: 
• Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán 

hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva ob-
ce, který má být v obci volen. Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by tako-
vý hlas neplatný. 

• Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební stra-
ny, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Počet členů zastupitelstva, který 
má být v obci zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidá-
tů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný. 

• Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu 
volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samo-
statných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označe-
ným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, 
kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce. Pokud má být voleno např. 11 členů zastupitelstva a je 
označena volební strana s 11 kandidáty a kromě toho 5 kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran, je 
dáno označené volební straně 6 hlasů, a to pro kandidáty na prvních šesti místech. Pokud by byla tímto způsobem 
označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný. 

INFORMACE K VOLBÁM DO ZATUPITELSTEV OBCÍ 

Oprava místní komunikace 


