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Situace rekonstrukce místní komunikace - III. etapa, Slup

Stavební činnost v obci
V dubnu letošního roku bude, dle vydaného stavebního povolení, zahájena oprava místní komunikace - III. etapa ve Slupi. Oprava si vyžádá 1.5 milionu korun. Na základě výsledku výběrového řízení provede stavbu firma Colas,
a.s.. Bezúplatným převodem od Pozemkového fondu ČR byly získány zbývající čtyři parcely, takže je možné aby obec
na svém majetku, po dokončení stavby, zahájila realizaci veřejné zeleně. Upozorňujeme proto vlastníky uskladněných
zemědělských strojů, a neoprávněné uživatele těchto pozemků, aby do zahájení stavby tuto oblast opustili. V současné
době byla již na tuto stavbu podána žádost o dotaci.
Žádost na dotaci byla rovněž podána na realizaci víceúčelového hřiště, které nahradí stávající tenisové hřiště .
Hrací plocha bude opatřena umělým povrchem a umožní svými rozměry provozování tří sportů -volejbalu, tenisu a
košíkové.
Projekčně je připravena i realizace úpravy návsi v Oleksovičkách ( točna). Úprava by měla přinést i zlepšení
odtoku dešťových vod z této oblasti. Vhodný dotační titul bude vyhlášen na podzim tohoto roku.
V projektové přípravě jsou další tři krátké úseky místních komunikací . Jedná se o úsek kolem náhonu a dva
úseky kolem jalového obtoku ve Slupi. I v tomto případě bude pro jeden úsek podána žádost o dotaci. V dotačním programu pro rok 2011, který hodláme v nejbližší době obeslat lze uplatnit jen žádost na jednu akci.
Pokud se podaří získat dotaci na výše uvedené stavby bude možné v dalším období uvažovat o opravách dalších úseků místních komunikací ve Slupi a Oleksovičkách.
Pro výstavbu rodinných domků by měly být získány nezastavěné parcely v Oleksovičkách Pozemkový fond
ČR po počátečním odmítnutí nyní umožňuje bezúplatný převod předmětných pozemků do vlastnictví obce. Podobně by
měla být připravena k výstavbě lokalita v k.ú. Oleksovičky ve směru od Slupi do Oleksoviček podél spojovací polní
cesty.

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Slup ukončena
Podle zpráv Pozemkového úřadu ve Znojmě byla bez podání odvolání ukončena komplexní pozemková úprava v k.ú.
Slup. V následné etapě obdrží vlastníci druhé rozhodnutí s uvedením stavu svých pozemků před a po komplexní pozemkové úpravě. Po oficiálním vyhlášení ukončení pozemkové úpravy budou do 24 hodin provedeny změny v katastru.
Očekává se, že tato změna proběhne v měsíci dubnu letošního roku. Až do této doby jsou jakékoliv změny v k.ú. Slup
zastaveny. Po ukončení úpravy a převodu nového uspořádání parcel do katastru návrhu je nutné v lednu příštího roku
nahlásit provedené změny finančnímu úřadu ve Znojmě. Půjde o změny čísel parcel, případně o změny ve výměře.

V Mailbergu byly slyšet české vánoční písně
V neděli 19. prosince vystoupily naše děti na zámku v rakouské obci Mailberg. Zazpívaly zde vánoční písně přednesly básničky a starší z dětí zahrály na flétnu.
Partnerská akce se uskutečnila v rámci přeshraniční spolupráce obce Slup s
obcí Mailberg v rámci programu "Kunst und Kultur im Schloss Mailberg" zaměřeného k vánocům. Vystoupení se líbilo, děti svým zaujetím a elánem zanechaly u posluchačů velký dojem.

Za vzornou reprezentaci naší obce patří dětem dík, stejně jako organizačnímu týmu, který se podílel na přípravě, a rodičům, kteří děti doprovázeli.

Má to smysl, třiďte odpad !
Na rozdíl od minulých let zůstaly náklady obce v roce 2010 za sběr , odvoz a ukládání komunálního odpadu na
stejné výši jako v roce předcházejícím. Kladně se zde projevila snaha občanů třídit odpad do kontejnerů na plasty, papír
a sklo. Z tohoto důvodu zůstal místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu pro rok 2011 beze změn. Rovněž bylo
možno vyhovět vícečlenným rodinám v případě požadavku na použití další nádoby na odpad. I přes snahu třídit odpad
dochází nesprávným ukládáním k znehodnocení obsahu, který se pak ukládá jako komunální odpad na skládku, za což
obec naopak musí platit.
Co do těchto kontejnerů nepatří? Do kontejneru pro sklo nepatří keramika, porcelán, autosklo, zrcadla , drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Do kontejneru pro papír nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby ), uhlový,
mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Pro kontejnery na plasty nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících
přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky a plastové židle.
Každý kontejner je opatřen podrobným návodem jak a co ukládat. Není třeba připomínat, že plastové láhve a papírové
krabice je nutno sešlapat, aby prostor kontejnerů byl co nejvíce využit.
Pokud se budeme těmito zásadami řídit, nebude nutno platbu za komunální odpad zvyšovat.

Krátké zprávy
•
•

•

•

Dobrovolný svazek obcí Jaroslavice, Slup sděluje, že platba za vodné zůstává v roce 2011 ve stejné výši, tedy beze změn
V k.ú. Slup i v k.ú. Oleksovičky existují pozemky ve vlastnictví obce, které
jsou neoprávněně užívány. Vzhledem k tomu, že v obou katastrech byla provedena digitalizace a je tedy možné u všech pozemků určit bezpečně vlastníka, žádáme ty, kteří vycházejí ze stavu předcházejících let ( náhradní pozemky za dob Statku ), aby svůj nájem legalizovali. V opačném případě jim
hrozí postih za neoprávněné užívání cizí věci
V obecních lesích bylo na podzim provedeno, na popud lesního správce,
kácení vzrostlých stromů. Na mýtině zůstaly zbytky větví. Zájemci z řad
občanů obce mají možnost získání palivového dřeva. Svůj zájem o vyčistění
vykáceného prostoru nahlaste neprodleně na obecním úřadě
V této době dochází v řadě případů k značnému znečistění nových povrchů místních komunikací blátem, zejména ze zemědělských strojů. Nesvědomitým uživatelům komunikací je třeba připomenout, že zákon o obcích v § 58 umožňuje viníkům uložit pokutu až do výše 200 tisíc korun.
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