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Hodnocení roku 2009
Rok 2009 je téměř minulostí a proto je čas na malou rekapitulaci:
V prostoru před mateřskou školou a obchodem bylo zřízeno podélné stání pro osobní automobily . Důvodem byl požadavek, aby celodenně odstavená vozidla nezabírala část vozovky a nebránila průjezdu, nebo otáčení zásobovacích vozidel a
popelářskému autu.
Před starou hasičskou zbrojnicí bylo vybudováno nové
dětské hřiště s názvem„ U Floriánka“, na které jsme obdrželi, na
základě projektové žádosti, dotaci z Jihomoravského kraje ve
výši 120 tisíc Kč. Celková cena instalovaných herních prvků
činí 210 tisíc korun. Herní prvky splňují požadavky bezpečnosti
a mají potřebné atesty.
V dalším pokračování bylo okolí hřiště upraveno. Bylo zde vybudováno parkoviště pro osobní vozidla
s lemujícím chodníkem, který v prodloužení kolem státní silnice navazuje na stávající chodník. Vzhledem
k provozu na hlavní silnici je nyní dostupnost dětského hřiště i hřiště SFK pro chodce bezpečná. Na tuto akci
jsme rovněž obdrželi dotaci ve výši 160 tisíc Kč. Podle rozpočtu dokumentace měly výdaje na úpravu okolí
dětského hřiště s navazujícím chodníkem činit 900 tisíc Kč. Tím, že jsme provedli realizaci vlastními pracovníky, byly náklady sníženy na méně než polovinu. Konečnou úpravou v okolí dětského hřiště je zbudování oplocení a výsadba zeleně. V příštím roce předpokládáme i osazení mobiliáře – laviček a dalšího vybavení.
Letos byl také dokončena oprava povrchu silnice v průtahu obce v úseku hřiště SFK – křižovatka do
Oleksoviček. Taktéž silnice do Oleksoviček se dočkala výraznějšího zlepšení povrchu.
Došlo rovněž k zahájení výstavby infrastruktury v lokalitě Pod farskými sklepy. V současné době jsou
zde položeny rozvody plynu, tlakové kanalizace, vodovodu a dešťové kanalizace. Za provedené práce jsme
zaplatili 2 miliony korun. Akce bude dokončena na jaře roku 2010 vybudováním chodníku a místní komunikace. Předpokládáme, že se nám podaří souběžně opravit povrch místní komunikace poškozené položením
dešťové kanalizace. Tato úprava by měla končit až u kulturního domu napojením na státní silnici. Nejen pro
lokalitu Pod farskými sklepy, ale pro celou obec, bylo nepříjemné odložení vybudování nové trafostanice a
rozvodů nízkého napětí firmou E.ON. Situace se zásobováním el. energií je v části Slup velmi napjatá, nehledě na nutnost připojování dalších žadatelů. Bohužel se nepodařilo získat souhlas pro vedení rozvodů nízkého
napětí od vlastníka pozemku, čímž se celá akce dostala, díky nutnosti úpravy projektu a
nového projednávání, do časového skluzu. Dalším termínem je tedy až duben 2010.
Zastupitelstvo obce rovněž vyšlo vstříc žádosti Římskokatolické farnosti Slup o
příspěvek na opravu krovu kostela. Na opravu krovu přispěla Obec částkou 300 tisíc
korun.
Z vlastních prostředků obec financovala tři nové kanalizační jímky, včetně vystrojení v hodnotě 300 tisíc korun.
Obec dostala, na základě podané žádosti, dotaci 80 tisíc korun na vybavení pracoviště Czech POINT, jehož provoz zahájíme v příštím roce, po proškolení obsluhy.

Z Jihomoravského kraje obdržela obec taktéž dotaci pro Sbor dobrovolných hasičů - pořízení výstroje a výzbroje a úhradu za pohonné hmoty při výjezdech mimo obec.
Z Fondu malých projektů dostala obec, pro příští rok, potvrzení dotace na akci
„Masopust ve Slupi“ pořádané za spoluúčasti obce Mailberg 27.2.2010 ve Slupi.
Ohlédnutí za rokem 2009 i po stránce pořádaných společenských a kulturních
akcí lze hodnotit vcelku s uspokojením. Nelze bohužel vyhovět všem námitkám a nápadům, neboť rozpočet obce je propastně menší než například u Chvalovic, či Únanova. I
pro příští rok musíme počítat s projevem krize hospodářství, jejímž dopadem jsou hlavně menší daňové příjmy obce. Připravujeme sice další investiční akce, ale teprve hospodářský výsledek v závěru roku ukáže jaké jsou naše vyhlídky na jejich realizaci.

Kácení stromů rostoucích mimo les
V tuto dobu se řada občanů zabývá otázkou kácení stromů. V této věci je třeba si ujasnit alespoň některé
zásadní informace. Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu,
tj. od 1. 11. – 31. 3. kalendářního roku. Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou. Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody ( vydává na základě žádosti - tiskopisu, obecní úřad ), není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů, po
vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.
Povolení není dle § 8 odst. 3 zákona 14/92 Sb. třeba ke kácení dřevin na pozemcích, které jsou ve vlastnictví fyzických osob, jestliže pozemky užívají a jde-li o stromy se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Tyto parametry jsou uvedeny v § 8 odst. 2 vyhlášky, který zní:
„(2) Povolování ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem [§ 3 písm. b) zákona] a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právními
předpisy, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce
130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.“
V případě porušení zákona č. 114/1992 Sb. (pokácení bez povolení nebo závažné poškození dřeviny či skupiny dřevin rostoucích mimo les) lze fyzickým osobám uložit pokutu až do výše 50 000 Kč. Právnickým osobám
a fyzickým osobám při výkonu podnikatelské činnosti lze porušení zákona č. 114/1992 Sb. (poškození nebo
zničení bez povolení dřeviny nebo skupiny dřevin rostoucích mimo les) uložit pokutu až do výše 500 000 Kč.
ZIMNÍ ÚDRŽBA CHODNÍKŮ
Letošní novela zákona o pozemních komunikacích zásadně změnila role v péči o schůdnost chodníků. Letos poprvé za odklizení sněhu budou zodpovídat vlastníci komunikací.
Tedy nejčastěji obce a města. Předkladatelům
zákona v žádném případě nešlo o to, aby lidé
přestali o přilehlé chodníky pečovat. Záměrem
nové zákonné úpravy je především legislativní narovnání vztahu vlastnictví a související
odpovědnosti. Pokud jste doposud o chodník
před vaším domovem pečovali sami, pokračujte v tom i nadále. Pomůžete obci ušetřit
peníze, které najdou určitě užitečnější uplatnění. V rozpočtu nemáme prostředky ani síly
na údržbu všech chodníků, jsme schopni zajistit řádně jen údržbu místních komunikací. Žá- PŘEJEME VÁM MNOHO ÚSPĚCHŮ V ROCE 2010
dáme vás proto o pochopení.
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