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Z jednání obecního
zastupitelstva
14. zasedání zastupitelstva obce
Zasedání se konalo za dodržení nařízených hygienických opatření dne
27. října 2020 od 19 hodin a účastnilo
se ho 8 zastupitelů.
Zastupitelé byli informováni, že v Radeníně bude na jaře 2021 zřízena
Pošta Partner, kterou bude provozovat společnost KPT rail, s.r.o. Ta bude nadále zaměstnávat současnou
pracovnici České pošty, takže občané
v podstatě nepocítí žádnou výraznou
změnu. Společnost uvažuje o rozšíření služby o nabídku volně prodejných léčiv. Tato změna provozovatele nemá vliv na případné zrušení
pobočky pošty, protože Česká pošta
ručí za zachování pobočky. Pokud by
došlo k jejímu případnému uzavření
ze strany provozovatele Pošty Partner, musí zajistit provoz nadále svými
silami či novým provozovatelem
Pošty Partner.
Důležitým bodem jednání byla změna odborného lesního hospodáře na
lesním majetku obce. Pan Ladislav
Burian, který je již v důchodovém věku, končí k 31. 12. 2020 a od 1. ledna
2021 je jmenován novým odborným
lesním hospodářem pan Pavel Hána.
Změna odborné správy lesa proběhla
po oboustranné dohodě.

Projednávala se také možnost, jak
řešit rozvojovou lokalitu pro osadu
Kozmice v místě zvaném „Trávníky“.
Bylo schváleno zpracovat studii
etapové zástavby, jež bude následně
realizována po dohodě s vlastníky pozemků, kteří budou ochotni poskytnout své pozemky a také podle zájmu o výstavbu.
V rámci informací o plnění minulých
usnesení zastupitelstvo schválilo
podat žádost o dotaci do právě vypsané výzvy na Revitalizaci rybníka
Dolejší Klíšťovský v Hrobech. Nutné
je ale ještě vyřešit směnu pozemků se
ZD Hroby. Dále byl schválen záměr
vykoupit část pozemků se stromořadím topolů okolo hřiště v Kozmicích
od soukromých vlastníků. Stromy
jsou již na konci životnosti a bude nutné začít řešit obnovu celého stromořadí. V diskusi byl též schválen záměr
připravit žádost o dotaci z Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje
na opravu komunikací v Lažanech a
u hřbitova v Hrobech. Pro tento účel
bylo zadáno zpracování rozpočtu na
opravu komunikací.

Letošní podzim zářil krásnými
barvami listí stromů. Nálada ve společnosti však byla spíše pochmurná. Neustálé informace o šířícím se
koronaviru a přijatá opatření v rámci nouzového stavu v řadě občanů
vzbuzovaly obavy. Snad i proto se
nám příroda snažila svým vybarvením trochu zlepšit náladu. Lidé
mohli chodit na procházky, dokonce se na konci října místy objevily
houby, a tak se snad lidé alespoň
trochu odreagovali od té smršti depresivních zpráv.
Nákaza se bohužel objevila i v naší
obci a někteří z nás měli nařízenou
karanténu či byli pozitivní na testy.
Většinou vše proběhlo bez vážnějších následků. Prokázalo se ale, že
opatření jsou nutná a k nákaze
musíme mít respekt. Laické názory na odmítání základních pravidel
chování vedly k neúměrnému nárůstu onemocnění. Nikdo neví, kdy
bude další vlna, ale tahle podzimní
nás poučila, že se to zvládnout dá,
pokud se dodržují základní podmínky pro omezení šíření nákazy.
Je to projev ohleduplnosti vůči svému okolí. Možná by pak nemusela
být přijata tak drastická omezení
života celé společnosti, kdo ví.
Čekají nás Vánoce, začátek adventu
je však stále poznamenám omezeními. Rozsvícení vánočních stromků v jednotlivých osadách probíhalo bez tradiční účasti široké veřejnosti, omezené byly i průvody
mikuláše s čerty. Přesto však chci
věřit, že si už Vánoce užijeme v klidu a zdraví, bez obav a s rodinami.

Přeji všem v příštím roce 2021 pevné zdraví
a hodně optimismu v očekávání věcí budoucích,
neboť dobrá pohoda je půl zdraví.

Jan Fišer
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15. zasedání zastupitelstva obce
Jednání proběhlo 24. 11. 2020 na obecním úřadu a účastnilo se ho 7 zastupitelů, dva se z jednání omluvili. Na
programu jednání byly poměrně zásadní finanční záležitosti – příprava
rozpočtu na rok 2021, pořízení úvěru
obce a projednání střednědobého
výhledu obce. Rozpočet obce bude
velmi omezený, předpokládáme snížení příjmů z rozpočtového určení
daní min. o 2,5 mil. korun, což je propad téměř o 30% oproti roku 2020.
Důvodem jsou přijatá vládní opatření
a je otázkou, zda se propad ještě nezvýší vlivem daňových úlev, které
zatím nejsou dořešeny. Protože nás
ale čeká zásadní investice do ČOV
Radenín, musíme mít v rozpočtu rezervu. Proto bylo na základě rozboru
stavu financí obce od externího
znalce schváleno pořízení úvěru ve
výši 30 mil. Kč. Předpokládáme, že

Dotační akce
v roce 2020
Pořízení nového traktoru
Ze Státního zemědělského a intervenčního fondu získala obec 50% dotaci na pořízení nového traktoru pro
práci v lese za cca 1.340 mil. korun.
Firma Gregor a syn s.r.o. dodala traktor ZETOR Major 80 na konci září.
Obec požádala o vyplacení dotace, které by mělo proběhnout až po kontrole
a nejdříve okolo poloviny roku 2021.

Výměna vodovodu a kanalizace v obci Radenín
Akce byla úspěšně dokončena ke konci srpna 2020. Obec poté požádala o
vyplacení zbývající části dotace, která
pokryla dohromady cca 60% nákladů,
jež činily necelé 4 mil. korun. Finanční prostředky z dotace byly již
zaslány na účet obce. V současné
době se dokončuje řešení věcného
břemene na vedení vodovodu a kanalizace na pozemcích ve správě SÚS
Jihočeského kraje. Věcné břemeno na
vedení sítí přes soukromý pozemek bylo již zapsáno do katastru nemovitostí.

Nákup techniky
pro údržbu veřejných
prostranství
Z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje byla získána 60% dotace na
nákup 2 motorových pil, ruční sekačky na trávu, plotořezu, myčky a třech
křovinořezů za celkovou cenu cca
127 tis. Kč. Všechny tyto prostředky
obec již vlastní a používá a dotace byla
také vyúčtována v plném rozsahu.

obec nebude čerpat úvěr v plné výši a
podaří se získat dotace. Ale je nutné
mít dostatečnou rezervu pro realizaci
jak ČOV Radenín, tak ČOV Kozmice
a další připravované investice, aby bylo možné je zařadit do rozpočtového
výhledu. Obec se bez úvěru na takto
velké stavby neobejde a nikdy si na ně
není schopná našetřit. Hodnota peněz se v čase snižuje, takže čím dříve
stavby zrealizujeme, tím budou ve
své podstatě lacinější. Splácet bychom měli úvěr po dobu 25 roků, ale
měli bychom mít otevřenou možnost
splatit kdykoliv bez penalizace.
Druhým okruhem bodů bylo opět řešení pozemků. Podali jsme žádost o
dotaci na revitalizaci rybníka Dolejší
Klíšťovský v Hrobech a k tomu jsme
museli získat pozemek od ZD Hroby,
na který tento rybník částečně zasahuje. Za tímto účelem byla schválena
směna pozemků. Dále byly schváleny smlouvy na dořešení pozemků u
ČOV v Terezíně, kdy obec bude mít
zajištěn přístup k ČOV po svých pozemcích a vlastní stavba se bude celá
nacházet na obecním pozemku. Bylo
také schváleno právo stavby pro

Jihočeský kraj na pozemcích obce při
výměně mostu v Nuzbelech přes Turovecký potok. Tato stavba by se měla realizovat příští rok.
Důležitým bodem jednání bylo také
rozhodnutí o pořízení změny č. 2 územního plánu obce Radenín (viz také
výzva v tomto čísle). Důvodem je
potřeba dořešit zájmy obce, jako je
umístění ČOV v Kozmicích, umístění sportoviště v Nuzbelech a řešení
etapizace zástavby v lokalitě „Trávníky“ v Kozmicích. Vlastníci pozemků
se mohou se svými návrhy na zařazení do změny přihlásit do 15. 12. 2020.
V rámci přípravy stavby ČOV Radenín byly schváleny další kroky, vedoucí k výběru zhotovitele stavby, podání žádosti o dotaci a zajištění technického dozoru a BOZP na stavbě.
Do konce listopadu bychom měli mít
dokumentaci pro realizaci stavby a výběru zhotovitele, která bude podkladem pro tyto kroky.
V diskusi byla probírána otázka odpadů (viz také článek k odpadům).
Připravuje se změna legislativy, která
by měla údajně platit od 1. 1. 2021.

Revize hrobových míst
Obec Radenín provozuje veřejné pohřebiště na hřbitově v Hrobech a v
Radeníně. Provozování sebou nese náklady, na kterých se podílí nájemci hrobových míst formou poplatku. Ten činí 500 Kč za jednohrob a 1000 Kč za
dvojhrob na dobu 10 roků. Revizí bylo
zjištěno, že především na hřbitově v
Hrobech je řada hrobů, na které není
buď vůbec uzavřena nájemní smlouva, nebo není zaplacen výše uvedený
poplatek za hrobové místo. Dále se na
hřbitovech nachází volně stojící kříže,
které nesou znaky silného zanedbání
a místa okolo nich nejsou udržována,
u některých se občas objeví svíčka či
drobné předměty. Všechny tyto hroby a kříže byly ke konci října 2020 ozna-

čeny výzvou k zaplacení poplatku.
Pokud nebude poplatek
uhrazen a výzva uplyne marně
do 31. 10. 2021,
stanou se hroby a kříže
věcmi nalezenými
a obec je zlikviduje.
Některé hrobové zařízení, pokud o ně
bude zájem, může obec i prodat a uhradit tak část nákladů spojených s likvidací hrobového místa.
Žádáme proto všechny občany, pokud vědí o vlastnících těchto hrobových míst, aby je vhodným způsobem
uvědomili, případně pokud se jich to
přímo dotýká, aby vyřešili úhradu poplatku co nejdříve na Drobné provozovně v Radeníně.

Upozornění na výběr poplatků
za odpad a vodného a stočného
Obec Radenín upozorňuje vlastníky nemovitostí, kteří dosud
neuhradili poplatek za odpad a psa či za vodu za rok 2020,
aby tak učinili v co nejkratším termínu do konce roku 2020.

Současně upozorňujeme na možnost zálohové platby
za vodné a stočné v únoru 2021 ve výši 50% platby za rok 2020.
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Co se dělo v obci
Postup přípravy stavby
ČOV Radenín
V současné době je zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení obou etap výstavby a probíhá
stavební řízení na povolení stavby. Na
konci listopadu byla dokončena projektová dokumentace pro provedení
stavby a výběr zhotovitele. Nyní začnou práce na přípravě realizace stavby – musíme vybrat zhotovitele stavby a technický dozor a BOZP. Musíme
také vyřešit financování stavby a obec
proto poptává investiční úvěrový rámec s možností jeho čerpání do konce
roku 2025. Pokud bude vypsána dotační výzva na počátku roku 2021 a
bude o dotaci rozhodnuto včas, předpokládáme zahájení prací už na podzim příštího roku. Vlastníci nemovitostí napojených na obecní kanalizaci
by se měli začít připravovat na odstavení septiků a jímek. To bude po
uvedení nové ČOV do provozu nezbytné provést v poměrně krátkém časovém úseku několika málo týdnů až
měsíců. V podstatě budou muset překlenout objem jímek či septiků trubkou, popř. provést „bypass“ okolo
nich. Jímky pak mohou po vyčištění
využívat např. k zadržení dešťové vody pro zalévání zahrad apod. účely.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
S ohledem na nové předpisy
týkající se ochrany osobních
údajů bude tako rubrika
nadále řešena pouze
v této stručné podobě.

Životního jubilea
se v prosinci 2020
dožívá:
Zdeněk Jirovský
Jan Pekař
Jarmila Danešová

Provozování smuteční síně
na hřbitově v Hrobech
Stavba vykazuje v současné době
značné poškození nosných dřevěných
konstrukcí, omítek, oken atd., a vyžaduje větší investici do opravy, pokud
má důstojně sloužit svému účelu. Síň
má stavební povolení a kolaudační
rozhodnutí, ale není zanesena v katastru nemovitostí jako stavba na samostatné parcele. Vlastní stavba je sice ve vlastnictví obce, ale zhruba polovina vlastní stavby se nachází na pozemku v soukromém vlastnictví firmy
Kateřinský dvůr s.r.o. Pokud by obec
chtěla na opravu využít dotační tituly, musí celý pozemek pod budovou
získat do vlastnictví. Proto jsme zadali
zaměření budovy za účelem vyřešení
vlastnických vztahů. S druhým vlastníkem bylo jednáno o možnostech,
jak pozemky majetkově vypořádat a
předběžně se jeví jako schůdná možnost vykoupení předmětné části pozemku obcí.
Provozování veřejných
vodovodů
Provozní řád pro veřejný vodovod
Radenín, který pro obec zpracovávala firma ČEVAK a.s., byl schválený
Krajskou hygienickou stanicí a předán obci. Do roku 2023 musí mít
každý provozovatel veřejného vodovodu zpracovaný a schválený provozní řád na každý samostatný vodovod
dle podmínek nové legislativy. V příštím roce bude zadáno zpracování tohoto dokumentu na další vodovod,
abychom stihli do termínu mít vše v
pořádku (provozní řád pro Kozmice
byl zpracován v roce 2019).
Navýšení povoleného odběru vody ze
studní v Kozmicích bude po letošním
roce nezbytné. Každý vodovod má stanovené měsíční a roční limity pro odběr vody. Výše odběrů, které lze kontrolovat na vodoměrech, se každoročně hlásí na ministerstvo zemědělství

Poděkování
Srdečně děkuji všem,
kteří mi ve chvílích
nejhlubšího smutku
projevili soustrast
nad odchodem mé
milované manželky.
František Bláha, Radenín

a to je porovnává s hlášeními v rámci
několika systémů evidence vodohospodářského majetku. Množství odebrané vody je každoročně zpoplatněno. Vodovod Kozmice má samostatný
limit na studně a samostatný limit na
vrt. V letošním roce došlo k havárii,
která výrazně sice navýšila spotřebu
vody, nicméně po jejím odstranění byl
přesto měsíční limit pro studně opakovaně překročen a překročen bude
pravděpodobně i roční limit. Překročení limitů je sankcionováno značnými pokutami, proto budeme řešit
situaci tak, abychom předešli postihům.
Výměna vodoměrů v Kozmicích započala až v polovině listopadu. Podařilo
se vyměnit naprostou většinu vodoměrů a v příštím roce bude výměna
pokračovat v dalších osadách. Náklady na výměnu vodoměru na veřejně
přístupných místech, hradí obec v
plné výši. Náklady na materiál v budovách či na soukromých pozemcích,
které nesouvisí pouze s výměnou vodoměru (např. nové uzávěry, výměna
části zrezivělého potrubí, které při
výměně praskne apod.) hradí vlastník
nemovitosti, práci nutnou pro zprovoznění přípojky v rámci výměny vodoměru hradí obec. Je proto nezbytné, aby se vlastníci nemovitostí na
výměnu připravili a popř. si připravili
i řešení nového umístění vodoměru
na vhodnějším místě, pokud je ten
současný značně poškozovaný či nepřístupný pro výměnu (např. v úzké
šachtě, zazděný do úzkého prostoru,
tr vale zanášený bahnem apod.).
Ideální je volně přístupný vodoměr v
budově, kde ale musí být před prvním
odbočením tak, aby měřil spotřebu
v celé připojené nemovitosti.
Havárie na vodovodech se objevily na
podzim ve větší míře. Hned dvě havárie v průběhu 5 dnů byly zjištěny
na vodovodu pro Hroby a Nuzbely.
Vzhledem k dostatečnému přítoku
vody nebylo nutné výrazně omezovat
její dodávku do sítě, nicméně dočasně došlo ke zhoršení kvality vody v důsledku uzavření po dobu oprav. Další
závada byla zjištěna v Kozmicích na
přívodním řadu od jedné části studní
k vodojemu, kde došlo k perforaci
potrubí. To mohlo být jednou z příčin
zvýšeného výskytu bakterií, který byl
důvodem vyššího dávkování chloru
do vody.
/dokončení na další straně/
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Údržba obecního majetku
Na hřišti v Kozmicích Drobná provozovna vybudovala oplocení podél celé
zadní strany hřiště směrem k Hrobům, které je protaženo částečně i do
boků. Jsou zde zabudovány tyče a v
jejich dolní části je pevné oplocení.
V horní části tyčí budou na jaře instalovány sítě.
Oprava fasády čelní strany obecního
úřadu byla na počátku října dokončena novým nátěrem. Vzhled budovy
zůstal zachován.
Na rybníku Sádecký byl vyměněn star ý protékající kbel a byly upraveny
břehy a dno rybníka. Ten je již po roce
opět napuštěný.

O D PA DY
V současné době prochází legislativním procesem novela zákona o odpadech. Ta výrazně zasáhne do rozpočtu obcí v oblasti odpadů. Stávající
poplatek 500 Kč za uložení 1 tuny odpadu na skládku se má u využitelných odpadů (tj. odpadů, které lze vytřídit) od 1. 1. 2021 zvýšit na 800 Kč/t
a bude postupně narůstat až výše
1850 Kč/tunu. Současně se bude zvyšovat i poplatek za skládkování tzv.
zbytkových, tj. nevyužitelných odpadů, který bude od r. 2025 stoupat ze
stávajících 500 Kč/t až na 800 Kč/t
v roce 2030.
Co to bude pro obce znamenat?
V průměru se zvýší náklady na odpady až o 70%, pokud se nepodaří využitelný odpad vytřídit. Takový nárůst
nákladů žádná obec v rámci stávajících poplatků a rozpočtových příjmů
nedokáže pokrýt, aniž by se to projevilo na financování dalších aktivit v
obci. Takže v podstatě přístup občanů
k třídění bude rozhodovat o tom, jak
se budou náklady na odpady zvyšovat. Pokud se vytřídí naprostá většina
využitelných odpadů, tak se poplatek
začne zvyšovat až v roce 2025 a v roce 2030 dosáhne 800 Kč/t, což bude
pro rozpočet obcí s ohledem na očekávané zvýšené příjmy zřejmě únosné.
A jak si stojí obec Radenín a její
občané v produkci odpadů z tohoto
pohledu? Na jednoho občana připadalo v roce 2019 celkem 242 kg směsného komunálního odpadu (tj. odpadu uloženého do popelnic) a necelých 37 kg vytříděného odpadu (papír,
plast, sklo, kovy). Bioodpadu ze zahrad předal každý občan obce 237 kg.
Ten se ale zřejmě do třídění bude započítávat pouze určitým procentem.
V úrovni třídění jsme pod průměrem
republiky, ten dosáhl v roce 2019 na

1 občana 51,3 kg. Legislativa předpokládá, že na 1 občana by se mělo
vyprodukovat max. 150 kg směsného
komunálního odpadu, zbytek by se
měl vytřídit. To znamená, že by mělo
dojít k výraznému snížení odpadu ukládaného do popelnic a dostačující by
měl být svoz po 14 dnech. Je otázkou,
zda se to skutečně nechá dosáhnout
u objektů, vytápěných pevnými palivy. Pokud bude dodržen zákaz provozování kotlů druhé emisní třídy po
roce 2022, lze předpokládat výrazné
snížení popelovin v odpadu a tudíž je
tento záměr zřejmě reálný.
Náklady na odpady v Radeníně
byly v roce 2019 (rok 2020 zatím není
uzavřený) celkem 745 tis. Kč, z toho
směsný komunální odpad tvořil 360
tis. Kč, 134 tis. byly náklady na třídění
a 251 tis. byly náklady na bioodpad.
Od občanů se na poplatku vybralo
234 tis. Kč. Nutno ale podotknout, že
ne všechny náklady lze do poplatku
zahrnout, takže max. možný poplatek
za rok 2019 byl 844 Kč/obč./rok. Za
stávajícího poplatku 400 Kč obec nyní
hradí 54% a občané zbývajících 46%
nákladů. V roce 2021 předpokládáme, že náklady na odpady dosáhnou
už 1 mil. Kč, pokud bude novela přijata a bude se více třídit.
Z uvedeného je patrné, že se musí buď zlepšit úroveň třídění a snížit
množství odpadů odkládaných do popelnic, nebo se bude muset zvýšit poplatek za odpad. Jenom vyšší poplatek
však není jednoznačná cesta vedoucí
k řešení situace. Ani max. možný poplatek 1000 Kč zdaleka nepokryje
náklady – i tak by obec doplácela min.
50% a v dalších letech by se procento
výrazně zvyšovalo.
Musíme se tedy zabývat otázkou,
jak podpořit třídění. Jednou z možných cest je zavedení třídění v jednotlivých domech s tím, že kdo se do
systému zapojí a bude třídit poctivě,

bude mít slevy. A kdo nikoliv, bude
mít vyšší poplatek. Je otázkou, kolik
procent občanů bude ochotno tento
způsob akceptovat – budou totiž mít
doma v podstatě stávající popelnici a
další dvě nádoby – na papír a na plast,
popř. budou tyto nádoby nahrazeny
pytli. To sebou ponese zvýšené náklady na svoz tříděného odpadu, protože nádoby na veřejném prostranství
v každém případě musí zůstat zachovány. Bude nutno zvážit, zda tyto zvýšené náklady a případné slevy na poplatku nebudou v celkových nákladech vyšší, než plný poplatek. Pokud
někdo spoléhá na tzv. spalovnu odpadů, tak ta také nebude řešením –
náklady na zpracování 1 t zde budou
min. 2000,– Kč a zaplatí je opět obce.
Energetické využití odpadů tak bude
mít význam zejména pro likvidaci vytříděného, ale nezpracovatelného odpadu, tj. odpadu, na který zatím není
odbyt a který dnes končí na skládce
(např. znečištěný papír, některé
druhy plastů, na které zatím není odbyt či plasty, které se ze své podstaty
již recyklovat nedají – např. PVC, bakelit, molitan, plasty znečištěné nebezpečnými látkami apod.).
Co tedy říci na závěr. Každý by se
měl zamyslet nad tím, zda skutečně
třídí to, co se třídit má. Jestli do popelnic nehází bioodpad (ten je poměrně těžký) a zpracovatelné složky
odpadu. A také uvažovat o tom, zda by
byl ochoten případně přistoupit na třídění doma. V každém případě bude
nutné se začít otázkou odpadů intenzivněji zabývat. Rok 2021 ukáže, zda
bude nutné řešit změnu systému, nebo zda stávající systém veřejně přístupných nádob občané využijí k vyšší intenzitě třídění. Názory, že třídění
je zbytečné a drahé a že vše končí na
skládce, už nové cenové nastavení poplatků za ukládání odpadu na skládku
jednoznačně neguje.
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Změna územního plánu obce Radenín č. 2
Zastupitelstvo na svém 15. zasedání rozhodlo o pořízení změny územního plánu č. 2. Změna se bude
dotýkat plochy pro výstavbu ČOV v osadě Kozmice,
plochy pro sportoviště v osadě Nuzbely a dále ploch,
které budou nárokovat soukromí vlastníci pozemků k zařazení do změny. Součástí této změny bude
i návrh etapizace zástavby lokality „Trávníky“ v osadě Kozmice dle zpracované studie zástavby.
Zastupitelstvo rozhodlo, že změna územního plánu
proběhne klasickým způsobem pořízení, tj. bude
osloven odbor rozvoje MěÚ Tábor, aby tuto změnu
provedl a řídil. Pokud budou mít soukromí vlastníci
požadavek na zařazení jejich pozemku do této změ-

ny, budou se na základě rozhodnutí zastupitelstva
podílet na nákladech spojených s pořízením změny
bez ohledu na výsledek projednávání. Náklady budou vyžadovány ve výši max. 50% celkových nákladů na pořízení změny a současně max. 6 tis. na jednu
zařazenou lokalitu.
Zařazení soukromých zájemců do změny č. 2
územního plánu obce Radenín bude provedeno na
základě žádosti zaslané obci Radenín nejpozději do
15. 12. 2020. Poté proběhne vyhodnocení návrhů.
Nicméně návrhy mohou být uplatněny i v průběhu
projednávání změny územního plánu dle platné legislativy.

Oznámení o záměru zadat zpracování změny č. 2 územního plánu obce Radenín
Na základě usnesení zastupitelstva obce Radenín č. 5/15/2020
bude zadáno zpracování změny č. 2 územního plánu obce Radenín.
Vlastníci pozemků mohou podat návrh na zařazení svých nemovitostí do této změny č. 2 za předpokladu, že se budou podílet poměrnou částí na úhradě nákladů spojených s pořízením změny a to ve
výši max. 6 tis. Kč za návrh jedné lokality. Souhrn všech návrhů soukromých osob bude max. do 50%
předpokládaných nákladů.
Návrhy na zařazení lokalit lze podat v písemné podobě
do 15. 12. 2020 na obec Radenín v úředních hodinách. Návrh musí obsahovat:
– identifikaci navrhovatele včetně doložení jeho vlastnických či obdobných práv
k navrhovaným pozemkům či stavbám do změny č. 2
– jednoznačnou identifikaci pozemků či staveb, které mají být do změny č. 2 zahrnuty
a případně zákres v katastrální mapě, ze kterého bude patrné, o jakou část pozemků se jedná
– údaje o současném využití navrhovaných ploch ke změně
– jaká změna využití pozemků se požaduje a z jakého důvodu
– prohlášení žadatele, že se bude podílet finančně dle schválených podmínek na změně č. 2
územního plánu
– žádost musí být podepsána vlastníkem či vlastníky předmětných pozemků, popř. vlastníky
obdobného práva.
Návrh je možno podat také mailem na adresu: obecradenin@volny.cz
prostřednictvím zaručeného elektronického podpisu.

Situace v lesích
V letošním roce těžba kůrovcového dřeva
pravděpodobně výrazně přesáhne tři tisíce m3 dřeva, započítáme-li i těžby z počátku roku. Je to smutný rekord v rozsahu kácení.
Ačkoliv letošní rok byl oproti předchozím
létům výrazně bohatší na srážky, na rozsahu napadení stromů se to nijak výrazně
neprojevilo. Od srpna 2020 probíhalo v
obecních lesích opět intenzivní zpracovávání kůrovcové hmoty a to za výrazné
pomoci harvestorů. Na Blaníku bylo vy3
těženo cca 500 m dřeva a těžařská firma
ručně zpracovala na Vršku dalších cca
150 m3 kůrovce. Na Bítovsku bylo vytě3
3
ženo cca 400 m , v Ouperovatkách 100 m
a na Vejchachu v Lažanech harvestor vy3
těžil dalších cca 600 m kůrovcové hmoty.
/pokračování na str. 6/
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Nicméně i přes tuto rozsáhlou těžbu se již na podzim objevovaly nové lokality stromů napadených kůrovcem. Rozhodli jsme se k jejich
těžbě ještě letos, protože letošní
rok má být ještě dotován podle
množství vytěžené kůrovcové hmoty, příští roky se uvažuje s dotací na
vytěženou plochu (což zase může
trochu vylepšit těžby mladých porostů). Takže do konce roku se vytěží pravděpodobně dalších 1500 m3
napadených porostů. Prodej dřeva
probíhá průběžně, ceny jsou však
velmi nízké a u suchých stromů
sotva pokr yjí těžbu a vyklizení
pasek. Ty se čistí postupně, nové
paseky jsou vyčištěny pouze v Bítově a čištění probíhá v současné

době na Blaníku. Na podzim byla
v Bítově postavena nová oplocenka
a Drobná provozovna tam zasázela
3000 ks dubu.
Kůrovec však už začíná napadat mladé porosty okolo 40 - 60 let věku a to
bude výrazně prodražovat těžbu,
resp. příjmy z prodeje slabších sortimentů budou sotva pokrývat těžbu, pokud se vůbec podaří je prodat. S novým odborným lesním hospodářem je proto připravována koncepce plného využívání poskytovaných dotací do lesa – na těžbu
kůrovcových stromů, na vyklízení
pasek, stavbu oplocenek, nové výsadby a také na výchovné zásahy v
mladých porostech. Je otázka, zda
se podaří za této situace dosáhnout

samofinancování lesa, nebo zda bude nutné v počátečních letech les
dotovat z prostředků obce. O nějakém přínosu do rozpočtu obce z lesa zatím nemůže být v nejbližších
deseti letech vůbec řeč.
Plán těžeb na decennium 2012-2021
je celkem 10.747m3. Do konce roku
2019 bylo vytěženo celkem 7.548 m3
mýtní a nahodilé těžby (tj. především kůrovec a těžba starých porostů) a 875 m3 bylo vytěženo v rámci
výchovných zásahů v mladých
porostech. Při započítání těžby za
rok 2020 se dostáváme již nad limit
těžby povolené lesním hospodářským plánem a budeme muset požádat o navýšení těžeb z důvodu
zpracování kůrovcových porostů.

MOBILNÍ ROZHLAS
Občané mají možnost využít bezplatně službu „Mobilní rozhlas“, která je doplňkem
obecního rozhlasu a vyvěšování zpráv na vývěskách. Registrace je zdarma na adrese:
https://www.mobilnirozhlas.cz.
Zde se do vyhledavače samospráv v horní části obrazovky vyplní Radenín
a poté klikne na odkaz „Registrovat se“, kde se vyplní registrační formulář.
Povinné údaje k registraci jsou ve
formuláři označeny*) a jedná se pouze o tel. číslo, není nutné vyplňovat
jméno, datum narození atd. V souhlasu s používáním osobních údajů
není nutné dávat souhlas provozovateli služby, postačí souhlas pro
obec Radenín, která údaje o svých
občanech shromažďuje i tak ze
zákona. Pro nevidomé či slabozraké

osoby je možné převést SMS zprávy do hlasové podoby – v registračním formuláři se zaškrtne políčko zasílání hlasových zpráv. V seznamu
zpráv lze vybrat pouze ty zprávy, které vás konkrétně zajímají – např. odstávky a poruchy, krizové informace, sportovní či kulturní akce atd.
– jejich seznam je také ve formuláři
a stačí je pouze zaškrtnout. Novou

zprávu si lze pak na webu obce otevřít a přečíst, pokud vás zajímá, pokud ne, tak zprávu můžete ignorovat. Po vyplnění registračního formuláře obdržíte do mobilního telefonu ověřovací kód a po jeho zadání
do formuláře je registrace dokončena.
Po zaregistrování vám budou doručovány zprávy formou SMS o nových aktualitách na webu obce, kde
se zveřejňuje i hlášení obecního rozhlasu, které má dosah do příštího
dne. Tyto zprávy jsou rozesílány 2x
denně (jednou odeslané se již znovu
neodesílají) a zdarma. Občané tedy
za jejich obdržení nic neplatí.
Pokud máte zájem o přihlášení služby a neumíte si registraci provést
na internetu sámi či u někoho známého, můžete se obrátit buď na osadní výbor, nebo přímo na obec.
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