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Usnesení č. 2/2011
ze zasedání Zastupitelstva obce Karle
konaného dne 16. 2. 2011
Projednání žádosti o oplocení pozemku
zastupitelé byli seznámeni s žádostí p. Jelínka o oplocení parcely č.
888 ve zjednodušené evidenci v k. ú. Karle
zastupitelé schválili oplocení parcely č. 888 ve zjednodušené evidenci
v k.ú Karle s omezením oplocení min. 30 m od hrany lesa
Projednání pronájmu pozemku p. č. 532 v k. ú. Ostrý Kámen
zastupitelé byli seznámeni se smlouvou na využití pozemku č. 532
v k.ú. Ostrý Kámen
zastupitelé schválili pronájem části pozemku č. 532 v k.ú. Ostrý
Kámen o výměře 400 m2 firmě S&M Jevíčko CZ
Projednání předložených inventur za rok 2010
zastupitelé byli seznámeni s provedenými inventurami za rok 2010
zastupitelé schválili provedené inventury za rok 2010
Projednání smlouvy o výkonu funkce odborného lesního
hospodáře
zastupitelé byli seznámeni s návrhem smlouvy o výkonu odborného
lesního hospodáře – Ing. Milan Hrona
zastupitelé schválili smlouvu o výkonu odborného lesního hospodáře
Projednání návrhu závěrečného účtu za rok 2010
zastupitelé byli seznámeni s celoročním hospodařením obce Karle za
rok 2010
zastupitelé projednali závěrečný účet obce a celoroční hospodaření
bez výhrad, při přezkoumání hospodaření obce Karle nebyly zjištěny
žádné chyby ani nedostatky
Projednání Územního plánu obce Karle
zastupitelé byli seznámeni s průběhem změny ÚP obce Karle a
s výhledem na nový ÚP
zastupitelé schválili pořízení územního plánu obce Karle (vlastní
podnět) v souladu s ustanovením § 6 odst. 5, písm. a), zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon)
zastupitelé schválili žádost obce o pořizování ÚP úřadem územního
plánování Svitavy podle § 6 odst. 6, písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném
znění
zastupitelé určují v souladu s § 6 odst. 5, písm. f) ve vazbě na § 47
odst. 1 a 4 a § 53 odst. 1 stavebního zákona, aby určeným zastupitelem
pro spolupráci s pořizovatelem při zpracování územního plánu Karle
byl Pavel Pavliš
Projednání směny pozemků se ZD Trstěnice
zastupitelé byli seznámeni s navrhovanými směnami obecních
pozemků za pozemky ZD Trstěnice
zastupitelé berou na vědomí směny pozemků s ZD Trstěnice
Projednání žádosti o koupi stavebního pozemku
zastupitelé byli seznámeni s žádostí p. Krále o koupi pozemku na
stavební parcelu
zastupitelé berou na vědomí prodej části pozemku p. č. 132 v k. ú.
Karle o výměře 3000 m2

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Svoz nebezpečného odpadu proběhne
v našich obcích ve středu 6. DUBNA 2011
v dopoledních hodinách.

MŠ KARLE
Ve čtvrtek 24. března jsme si užili nádherný den. Počasí úžasné,
děti výborně naladěné, maminky v "plné polní" s kočárky a i naši
známí z Denního stacionáře Chotovice přijeli přesně podle
domluveného času. Však nás bylo dohromady přes čtyřicet
chodců a jarních turistů.
Terén byl schůdný, rozblácené úseky jsme společnými silami
zvládli také. Před samotným finále naší výpravy jsme se všichni
posilnili ze zásob, které si každý nesl statečně na zádech v baťohu.
Na kládách a pařezech všem chutnalo.
Na naše malé čekala cesta s plněním úkolů o přírodě, které se
týkaly především nového ročního období. Děti i klienti DS
prokázali dostatečné znalosti o prvních jarních květinách, ptactvu,
vracejícím se z dalekých krajin, nechyběly ani písničky a říkadla,
hra na louce atd.
To už se před námi rozkryla lokalita Sněženky - Vysoký les.
Děti byly poučeny o chování v chráněném území, nastavená
pravidla respektovaly. První něžné jarní květy byly rozeseté ve
velké ploše, a jsme rádi, že jsme se mohli potěšit jejich nádherou.
Sněženky nás jakoby "osprchovaly" a dodaly sílu na zpáteční
cestu.
Ale ještě jsme museli najít poklad, který ke každé výpravě patří.
I to se nám podařilo. Ubrkaní a zaprášení jsme se vrátili do obce
Chmelík, kde nás čekalo velké překvapení. Pan Peška nám
připravil servis, za který by se nemusel stydět ani pětihvězdičkový
restaurant. Vlastnoručně opečené buřtíky a výborný teplý čaj, to
byla úžasná tečka za naším krásným dopolednem.
To, že nám ujel autobus na zpáteční cestu, přestože jsme na něj
mávali a dobíhali a pan šofér nás viděl, nám úžasný pocit z
nádherného dne nepokazil. Vše ale nakonec dobře dopadlo, díky
ochotným rodičům, kteří si pro své děti přijeli auty.
Už teď těšíme na příští rok a věříme, že se sněženky zase o něco
rozrostou.
Více informací, článků a fotografií na http://mskarle.webnode.cz/
kolektiv MŠ

OBECNÍ PLES
Dne 18. března 2011 Kulturní komise v Karli pořádala
tradiční Obecní ples. Jako zpestření večera vystoupil
taneční klub Style ze Svitav. K poslechu a tanci hrála
skupina Knedlo – Vepřo – Zelo.

Kulturní komise a mateřská
škola zve všechny na
VELIKONOČNÍ DÍLNY
do Mateřské školy v Karli
ve středu 20. dubna v 15:30 h.

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARLE
V současné době připravuje obec Karle aktualizaci stávajícího územního plánu. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně
finančně i časově náročnou záležitost, je nutné, aby i občané obce věnovali této akci svoji zvýšenou pozornost. Pořízení
územního plánu trvá v tom nejoptimálnějším případě cca 1 rok, zpravidla to však bývá déle, mnohdy třeba i 2 roky. Částka
na pořízení nového územního plánu se pohybuje v řádech set tisíců, v závislosti na velikosti obce. Pořízení změny
územního plánu je jen o málo rychlejší a levnější. Proto je nutné počítat s tím, že po schválení nového územního plánu
nebude v nejbližších letech pravděpodobně pořizována změna územního plánu. V případě žádosti o pořízení změny má
obec právo požadovat úhradu nákladů po tom, kdo provedení změny požaduje.
Územní plán (ÚP) řeší využití území a zásady jeho uspořádání. Pod pojmem „využití území“ rozumíme určení, jakým
způsobem bude území v budoucnu využito (pro jakou stavbu, činnost či jinou funkci). Řeší zejména způsob zástavby, výšku
staveb, intenzitu využití pozemku (jak velká část pozemku smí být zastavěna, udává se v %).
Do územního plánu lze nahlédnout na obecním úřadě, na stavebním úřadě, nebo na úřadě územního plánování obce
s rozšířenou působností (ORP). Důležité je seznámit se s územním plánem před koupí nebo prodejem pozemku, či
nemovitosti, abychom věděli, zda se na pozemku vůbec smí stavět, případně jaká stavba a jak se smí využívat. Dále je
třeba seznámit se s územním plánem před pořízením projektové dokumentace (územní plán stanovuje základní podmínky
pro umístění stavby, počet nadzemních podlaží, někdy i tvar střechy apod.).
V územních plánech je dále třeba sledovat veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, neboť jejich
vymezení v územním plánu dává stavebníku stavby (obci, kraji, státu) předkupní právo, nebo dokonce právo k vyvlastnění
pozemku, určeného pro tyto stavby a opatření. Toto právo se po vydání územního plánu vyznačuje i v listu vlastnictví.
Bez platného územního plánu nelze v obci vymezit nové zastavitelné plochy, tj. plochy pro novou výstavbu. O pořízení
nového územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce. Občan má právo se aktivně účastnit procesu pořizování ÚP.
Všechny písemnosti jsou povinně zveřejňovány na úřední desce i dálkovým přístupem na internetu.
Občan má právo :
- dát podnět k pořízení územního plánu, regulačního plánu, případně změny ÚP (podává občan obce, případně
vlastník pozemku, nebo stavby na území obce)
- aktivně se zúčastnit průběhu pořizování ÚP (písemně dávat připomínky k řešení v průběhu vystavení zadání a
návrhu, nejpozději na veřejném jednání)
- uplatňovat námitky při pořizování ÚP (písemně po dobu vystavení návrhu, nejpozději při veřejném projednání –
námitky uplatňuje občan obce, případně vlastník pozemku, nebo stavby na území obce).
- nahlížet do platného územního plánu, který je uložen na krajském úřadu, obecním úřadu, úřadu územního
plánování na ORP a stavebním úřadu.
Další informace o územním plánování je možné získat na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj
http://www.mmr.cz/ a Ústavu územního rozvoje http://www.uur.cz/. Informace o pořizování územního plánu rovněž obdržíte
na úřadu územního plánování MěÚ Svitavy, odboru výstavby, tel. 461 550 291 a na internetové adrese
http://www.svitavy.cz/rad/odbory/vys.htm.
Dagmar Korcová, pracovnice úřadu územního plánování
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