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Slovo
starosty
Vážení spoluobčané,
asi mi dáte za pravdu, že čas snad
přímo letí. Uběhly prázdniny a už
jsme vstoupili do posledního
čtvrtletí letošního roku. Na jeho
hodnocení je sice ještě čas, ale
přesto bych Vás rád seznámil s
tím, jak si město stojí s plněním
svých plánů vytýčených v
rozpočtu a s jakými problémy se
přitom potýká.
Největší a bezesporu nejdiskutovanější stavbou je revitalizace plochy kolem bývalé tzv. „pěší zóny“. Záměr
upravit a zkulturnit tuto veřejnou plochu ve středu obce není nic nového. V březnu roku 2009 byla na základě
poptávkového řízení pověřena firma D projekt Plzeň, Nedvěd, s.r.o. zpracováním projektové dokumentace a v
listopadu stejného roku proběhlo za účasti architekta i projektanta její veřejné projednání. Vše bylo směrováno k
tomu, aby město bylo připraveno podat do výzvy otevřené v rámci ROP, oblast podpory Revitalizace částí měst a
obcí, žádost o dotaci.Tyto plány však značně zkomplikovaly problémy s financováním rekonstrukce komunikace
Ke Škále, kde došlo ze strany ROP Jihozápad k velkému časovému posunu jejího financování, a město proto
nemohlo v této situaci zodpovědně přistoupit k zahájení další velké investice. Po fyzickém získání dotace na
komunikaci Ke Škále byla již příslušná výzva, do které bylo možné přihlásit projekt revitalizace náměstí,
uzavřena a nová nebyla vypsána. Nezbylo tedy než uvažovat o realizaci akce z vlastních zdrojů, což však
znamenalo vzhledem k jejímu rozsahu rozložit ji do delšího časového období. Koncem loňského roku proto bylo
vyhlášeno výběrové řízení, jehož vítězem se stala firma Vodohospodářské stavby, divize Plzeň s cenou 14 906,0
tis. Kč vč. DPH. Jen pro lepší představu o reálnosti této ceny uvádím, že výběrového řízení se zúčastnilo 9
firem, přičemž jejich nabídky se pohybovaly od vítězné ceny do částky 17 674,0 tis. Kč. S vybranou firmou byla
uzavřena smlouva, ve které je jako termín dokončení stavby stanoveno září příštího roku s tím, že v letošním
roce bude proplaceno 50 % celkové ceny. Průběh stavby je řádně sledován, každých čtrnáct dní se konají
kontrolní dny za účasti stavebního dozoru, investora a dodavatele, kde jsou k proplacení odsouhlaseny jen
skutečně realizované práce. Připomínky typu „stojí tam drahá nevyužitá technika, pracovní nasazení je malé
apod.“ jsou tedy bezpředmětné. Město platí pouze za odvedenou práci, celková cena stavby je smluvně daná
stejně jako termín jejího dokončení. Vše ostatní je věcí dodavatelské firmy. Na závěr své informace o stavbě
nového kaznějovského náměstí musím ještě dodat, že podle mého názoru je vzhledem k současné ekonomické
situaci a z ní vyplývající nejisté daňové výtěžnosti dobře, že zastupitelstvo mělo odvahu se do takové velké akce
pustit aniž by přitom město zadlužilo.
Je již téměř pravidlem, že každým rokem rekonstruujeme nebo opravujeme některé z místních komunikací.
Nejinak je tomu i letos. Nejedná se sice o žádnou velkou akci, ale o opravy na mnoha místech zatím v hodnotě
300,0 tis. Kč, které budou nyní v podzimních měsících ještě pokračovat. V rámci těchto oprav byl např. řešen
dlouho kritizovaný stav ulice Nádražní. Na ni navazuje ulice K Cementárně, na jejíž opravu bylo v rozpočtu
vyčleněno 800,0 tis. Kč, zde jsme však neočekávaně narazili na problém v majetkoprávních vztazích. Nejen
pozemky pod touto cestou (což nám bylo známo) ale i cesta vlastní jsou v majetku firmy R-LES, která je
majitelem areálu bývalé pily. Město samozřejmě nemůže investovat do cizího majetku a proto byla nejprve
zahájena jednání o odkupu cesty i pozemků pod ní. Situaci však ještě komplikuje plynofikace areálu sila, kterou
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připravuje firma Zemědělské zásobování Plzeň, a.s., protože nová přípojka plynu má jít právě v této cestě.
Snažíme se při jednáních s oběma firmami co nejrychleji vyjasnit veškeré podmínky převodu, přesto však k
opravě komunikace v letošním roce již nedojde.
Při jednání se Zemědělským zásobováním se snažíme vyřešit ještě jeden problém a tím je zásobování obyvatel
ulice K Cementárně pitnou vodou. Původně uvažovaný samostatný vodovodní řad by byl velmi drahý a nízký
odběr vody z něj by nezaručoval stabilní kvalitu pitné vody. Nízký odběr vody je dán počtem domácností a
faktem, že užitkovou vodu budou i nadále odebírat z vlastní nově zlegalizované studny. Rádi bychom proto
získali souhlas Zemědělského zásobování k napojení se na jeho odběrné místo. S Vodárnou Plzeň byl již tento
záměr předjednán.
Z akcí, které jsou již zcela dokončeny, bych rád jmenoval novou fasádu na budově městského úřadu. Budova
nejen že dostala nový vzhled, ale byly vyměněny všechny klempířské prvky, opraveny anglické dvorky a
upraveno vstupní prostranství.. K „Parlamentu“ byl vybudován nový vodovodní řad, byla provedena dlouho
plánovaná oprava kanalizace u č.p. 108 (bytový dům u nádraží) a zesílena průchodnost kanalizace u mateřské
školy u továrny.
Nemalé finanční prostředky se investovaly do školských zařízení. V mateřské školce u továrny byla opravena
střecha a realizována další etapa rekonstrukce sociálního zařízení. V mateřské školce sídliště byla provedena
adaptace šaten, umýváren, byla položena nová lina a nakoupen nový nábytek. V základní škole byla upravena
nová počítačová učebna, pokračovala výměna oken a dveří, byly opraveny šatny, částečně se měnilo osvětlení a
ve větším rozsahu než jindy proběhlo malování. Nad rámec plánovaných akcí pak byla provedena oprava
prasklého stropu ve dvou třídách.
Značné finanční prostředky byly věnovány na investiční nákupy. Vzhledem k tomu, že v letošním roce byla
pravděpodobně naposledy poskytována státní finanční podpora na pořízení hasičské techniky, bylo rozhodnuto o
ni požádat. Získali jsme tak 1 mil. Kč od státu a další 2 mil. Kč formou účelové dotace z Plzeňského kraje, což
představuje 50 % celkových nákladů na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro hasičskou
výjezdovou jednotku. Další investiční nákupy pak směřovaly do hospodářského dvora (mulčovač, kontejner,
nosič kontejnerů) a zrealizovali jsme výkup pozemků pod cestou k podchodu pod nádražím, což nám umožní
provést v budoucnu její opravu a obnovu aleje.
Na základě opakovaných upozornění na chybějící přechody pro chodce v ulici Plaská byly rozpočtovým
opatřením vyčleněny finance na vyprojektování dvou míst pro přecházení této komunikace.
Vážení spoluobčané, pokusil jsem se Vás alespoň ve zkratce seznámit s tím, co děláme a jaké důvody nás k tomu
vedou. Pokud kdokoliv z Vás má zájem o podrobnější informace týkající se činnosti města a jeho orgánů, jsem
připraven stejně jako všichni zaměstnanci městského úřadu Vám je poskytnout.
S pozdravem
Ing. Petr Sýkora
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Informační servis
Ministerstvo životního prostředí zaslalo žádost radě
města o stanovisko ke stanovení dobývacího prostoru
Kaznějov III a dobývání další části. Záměr týká
výhradního ložiska kaolinů Kaznějov – jih 2 a části
ložiska Horní Bříza Trnová a jeho vliv na životní
prostředí. Rada města rozhodla , že není důvod se
záměrem nesouhlasit s tím, že město do svého
stanoviska zapracovalo podmínku, aby v žádném
případě v budoucnu vytěžené prostory nesloužily k
ukládání uměle připravených nebo vyrobených
materiálů. Požadujeme, aby sem byl ukládán pouze
skrývkový materiál vlastní nebo z některých staveb
dovezený.
Rada města souhlasí se žádostí krajského úřadu o
umístění zastávek dopravce Tragorating,s.r.o.
Tato dopravní autobusová firma bude dopravovat
zaměstnance do areálu firmy Daikin Industries
CZECH Republik s.r.o. z Kralovic do Plzně a zpět.
Poptávkové řízení na opravu střechy a krovu na
budově v hospodářském dvoře na základě cenových
nabídek, vyhrála firma Miroslav Verbič – Střecha
komplet se sídlem v Horní Bříze. Celková cena bude
činit 363 867,- Kč bez DPH.
Vzhledem k tomu, že město Kaznějov pořídilo pro
svou hasičskou výjezdovou jednotku nové hasičské
auto CAS TATRA, bude zveřejněn záměr odprodeje
staré cisterny LIAZ. Ta bude oceněna znalcem a
následně nabídnuta odprodeji . O kupci rozhodne
nejvyšší cenová nabídka.

předání nového hasičského auta. Rada města
souhlasila s částkou 4000,- Kč.
Zastupitelstvo města Kaznějova využilo nabídku k
odkupu pozemků v soukromém vlastnictví za cenu
125,- Kč/m2. Jedná se o pozemky 232/87, 426/141,
115/23 o celkové výměře 553 m2. Koupě se
uskuteční v první polovině roku 2013.
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením nájemní
smlouvy s firmou ČEZ Energo,s.r.o. na nevyužitou
halu v areálu kotelny na sídlišti. Roční nájem bude
činit 130 000,- Kč. Firma zde bude instalovat
kogenerační jednotku. Vzniklé odpadní teplo, které
bude moci kotelna využít, bude o 5 % levnější.
Zastupitelstvo města souhlasilo s uzavřením smlouvy
o věcném břemeni s firmou ČEZ , která se týká
stavby trafostanice na konci ulice Luční a uložení
elektrického vedení do země.
Firma ČEZ požádala o souhlas s věcným břemenem
na Staré návsi , pozemek č. 262/1, na stavbu sloupu
elektrického vedení. Město s tímto věcným
břemenem souhlasí.
Zemědělské zásobování Kaznějov požádalo o souhlas
s věcným břemenem na pozemku č. 221/7. Jedná se o
prodloužení vedení plynu. Zastupitelstvo města
souhlasí se smlouvou o smlouvě budoucí.

Alena Špačková

Sbor dobrovolných hasičů v Kaznějově požádal o
finanční příspěvek na slavnostní akci při příležitosti

Financování JSDH Kaznějov a otázky s tím spojené
V souvislosti s pořízením nové cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Kaznějov se znovu vyskytly
dohady o financování činnosti hasičů a názory, že žádné jiné zájmové, sportovní nebo občanské sdružení není
tak bohatě finančně podporováno jako Sbor dobrovolných hasičů. Pro objasnění problematiky tedy uvádím:
- Sbor dobrovolných hasičů (SDH) je občanské sdružení pomáhající při plnění úkolů na úseku požární ochrany
(viz § 75, odst. 1 zák. 133/1985 Sb., o požární ochraně), je samostatnou právnickou osobou hospodařící na svůj
účet;

- Jednotka Sboru dobrovolných hasičů (JSDH) je zřízena obcí podle § 29, odst. 1 zák. 133/1985 Sb, a obec
zajišťuje její akceschopnost zabezpečováním materiálně technického vybavení.
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V podmínkách města Kaznějov to znamená, že všechny výdaje uváděné v rozpočtu, o kterých se mluví jako o
výdajích na hasiče, se týkají výhradně financování činnosti výjezdové jednotky. Např. v letošním roce je pro ni
vyčleněno po 3. rozpočtovém opatření 410,0 tis. Kč. Tato částka zahrnuje náklady na pohonné hmoty, výstroj,
materiál, opravy, revize a technické kontroly, školení a pojištění členů jednotky. Pro uskladnění vybavení
jednotky a parkování vozidel slouží budova hasičské zbrojnice, ve které město hradí spotřebu energií. Prostory v
této budově samozřejmě užívá pro svoji činnost i Sbor dobrovolných hasičů, ovšem na základě řádné nájemní
smlouvy podobně jako je tomu u jiných subjektů užívajících majetek města.
Eliška Bartásková, tajemnice

Volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje a Senátu ČR v Kaznějově
VOLBY DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA
Voliči
v seznamu
2489

číslo
3
7
8
10
22
37
43
51
53
57
60
61
70
73
77
93

Vydané
obálky

Volební Odevzdané
účast v %
obálky
962
38,65
957

název
"Sdružení nestraníků"
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
SDRUŽENÍ PRO NÁŠ KRAJ - SNK
Nár.socialisté-levice 21.stol.
Balbínova poetická strana
Komunistická str.Čech a Moravy
Strana zelených
DSSS-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM!
Suver.-Strana zdravého rozumu
Česká str.sociálně demokrat.
TOP 09 a Starostové pro Plz.k.
Občanská demokratická strana
Koalice pro Plzeňský kraj
Strana svobodných občanů
Česká pirátská strana

Platné
% platných
hlasy
hlasů
894
93,42

celkem
6
5
32
16
5
0
210
18
13
15
292
37
190
21
17
17

v%
0,67
0,55
3,57
1,78
0,55
0
23,48
2,01
1,45
1,67
32,66
4,13
21,25
2,34
1,9
1,9

VOLBY DO SENÁTU I. A II. KOLO
Voliči
v seznamu
2493
2498
příjmení, jméno, tituly
Senjuk Rostislav JUDr.Ing.
Lobkowicz Jaroslav Ing.
Sefzig Luděk MUDr.
Emmerová Milada Doc.MUDr. CSc.
Valenta Jiří PhDr.Ing.Mgr.etMgr.
Janoušek Jiří Ing.
Rampas Stanislav Ing.
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Vydané
obálky
909
308

Volební
účast v %
36,46
12,33

Volební
strana
SsČR
TOP+STAN
ODS
ČSSD
KSČM
NÁR.SOC.
SNK ED

Politická
příslušnost
SsČR
TOP 09
ODS
ČSSD
KSČM
NÁR.SOC.
SNK ED

Odevzdané
obálky
895
308

Platné
hlasy
772
308

Počty hlasů
1. kolo
2. kolo
42
X
102
X
89
X
255
163
221
145
20
X
43
X
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% platných
hlasů
86,26
100
% hlasů
1. kolo
5,44
13,21
11,52
33,03
28,62
2,59
5,56

2. kolo
X
X
X
52,92
47,07
X
X

strana 5/8

zájmová činnost
Cesta do skalního města
– pod tímto tajuplným názvem se skrývala pozvánka na 8. ročník podzimní
turistické vycházky pořádané odborem Asociace sportu pro všechny POHYB
Kaznějov pod vedením paní Hany Kundrátové. V neděli 14. října se sešla
skupina turistů – 39 dospělých, 14 dětí a 2 psi , a místo avizovaným vláčkem
z důvodu výluky ČD, nasedli do autobusu směr Žihle. Žihelské lesy
v podzimní kráse, kamenní obři Dědek a Bába,skupina Viklanů ,sběr hub ,
opékání buřtů , to vše si prožili v pohodě účastníci pochodu. Všichni dostali
mapku , ale jen ti zdatnější se vydali na trasu delší, 12 km okruh ke Sklárně a
na Lidčinu skálu . Bizardní uskupení balvanů pokrytých zelenými mechy zanechaly ve všech hluboký dojem
a obdiv k výtvorům přírody. Občerstvení v restauraci Zámeček završilo hezký podzimní den. Sladká
čokoládová Fidorka pro všechny a diplomy pro děti vedle vlastních bohatých prožitků s partou kamarádů jsou
povzbuzením pro účast v příštím roce.
Hana Kundrátová, cvičitelka zdravotní tělesné výchovy a jogy

další fotky na www. Kaznějov.cz/ odkazy/ Pohyb Kaznějov
//
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STAVEBNÍ ÚŘAD PLASY - UPOZORNĚNÍ STAVEBNÍKŮM
Dne 22.10.2012 v částce č. 130 sbírky zákonů byla vydána změna stavebního zákona č. 350/2012Sb. s platností
od 1.1.2013.
V tomto zákoně je mnoho podstatných změn oproti stávajícímu platnému předpisu č. 183/2006Sb.
Jednou z těchto velmi závažných změn je i například podstatné zvýšení správních poplatků za vydání správních
rozhodnutí nebo souhlasů oproti stávající úpravě.

například : (Jen malá část

z cca 50ti

položek)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

správní poplatek za:
umístění rodinného domu
stavební povolení rodinného domu
umístění garáže
stavební povolení garáže
přípojky plynu, vody, kanalizace a
elektro – souhlas
umístění ostatní stavby
povolení ostatní stavby
souhlas s ohlášenou stavbou
souhlas se změnou stavby před
dokončením
výjimka z OTP
kolaudační rozhodnutí
místní šetření na stavbě

dnes
1 000
300
1 000
300

po 1.1.2013
1 000
5 000
1 000
1 000

1 000
3 000
-

500 - 5000
20 000
10 000
1 000

100

500
5 000
1 000
500

Přičemž příslušné poplatky se budou ještě sčítat ( např. územní rozhodnutí a stavební povolení na rodinný dům
- dnes 300,- od 1.1.2013 - 6000,-; kolaudace s místním šetřením dnes 100,- od 1.1.2013 1500,-)

Stavební úřad Plasy průběžně zasílá výzvy k podání žádosti o kolaudaci stavebníkům, kteří mají povolenou
stavbu, a není provedena kolaudace. Ve výzvách jsou upozorňováni, že užívání stavby bez kolaudačního
rozhodnutí nebo souhlasu je přestupkem proti stavebnímu řádu. V současné době, pokud stavebník podá žádost o
kolaudaci na výzvu stavebního úřadu, stavební úřad provede místní šetření a pokud je stavba v pořádku, vydá
kolaudační rozhodnutí se správním poplatkem za místní šetření - 100,- Kč.
V souvislosti s výše uvedeným upozorňuje stavební úřad stavebníky, kteří mají povolené stavby podle zákona
č. 50/1976Sb (do 31.12.2006) a nemají ještě kolaudaci, že správní poplatek za žádost a vydání kolaudačního
rozhodnutí podanou po 1.1.2013 bude podléhat správnímu poplatku ve výši 1500,- Kč.

Říjen 2012

Kaznějovský zpravodaj

strana 7/8

Společenská kr onika
Městský úřad blahopřeje občanům, kteří se dožili v měsících červenec,
srpen a září letošního roku významného životního jubilea:
80 let

Patrichi Ludmila

81 let

Hanzlíčková Zdeňka, Špačková Věra

82 let

Honomichl Josef, Liška František, MottysVáclav, Müller Rudolf,
Juha Bohumil, Prokopová Jarmila

83 let

Koldinský Karel

85 let

Toušek Ludvík, Vlček Václav

87 let

Bratek Ján, Hanzlíček Vladimír, Dušková Eliška

89 let

Wais Jaroslav, Mašková Jiřina

POZVÁNKA
DDM Radovánek Kaznějov zve širokou veřejnost, děti a jejich rodiče
dne 14.11.2012 na Lampiónový průvod.
Sraz účastníků je u ZŠ Kaznějov v 16,30 hodin. Prezence proběhne do 17,00 hodin, odchod
účastníků lampiónového průvodu je v 17,00 hodin od ZŠ.
Vážení rodiče, připravte dětem barevné lampióny a s dobrou náladou se přijďte se svými dětmi pobavit.
Zakončení lampiónového průvodu proběhne na asfaltové ploše pod MěÚ Kaznějov. K hudbě a poslechu hrají
bratři Beranovi,
pedagogičtí pracovníci si pro děti připravili drobné zábavné soutěže..Pro děti bude možno zakoupit popcorn,
balónky a různé sladkosti.
Na setkání se těší pracovníci DDM Radovánek

Ročník:
Počet výtisků:
Počet stran:
Foto titulní strana:
Redakční rada:
Tisk:
V Kaznějově dne 29.10.2012

Říjen 2012

21 (od roku 1991)
300
8
Ing. Jaromír Bartásek
Ing. Eliška Bartásková, Alena Špačková
Konica Minolta
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