ZPRAVODAJ
pro obyvatele, rekreanty a návštěvníky
Kunratice - Lipnice - Studený
Srpen 2015 - ročník XX. - číslo 8

Na úvod..
Nacházíme se společně na prahu plánovacího období, ve kterém bude ještě možno čerpat ve větší
míře finance z dotačních titulů Evropské unie a realizovat projekty, na něž nebude možno z
následných národních zdrojů dosáhnout. To s sebou přináší nejen spoustu přípravných vizí, plánů,
studií a každodenního zamýšlení, ale především nutnost zcela zásadních a zodpovědných rozhodnutí
ovlivňujících dění v obci na mnoho dalších let. I v naší obci zbývá řada oblastí, u kterých se musí
pečlivě zvažovat nejen přínos pro obec, ale i míra zatížení vyplývající z případných kroků
zastupitelstva.
Podali jsme žádost o dotaci na opravu výtokové části z vodní nádrže v Kunraticích a to z fondu POVpodpora obnovy venkova.
Nadále musíme pečlivě vybírat možnosti vybudování nového prameniště v Kunraticích, zatím máme
vytypovaná tři místa v obci k tomu vhodná. To vidím jako zásadní investici do budoucích let, hlavně
s ohledem na stále snižující se zásoby spodních vod.
Samozřejmě se budeme muset zabývat i problematikou vybudování další etapy kanalizace v obci
Kunratice. Tam je, bohužel, dost velké finanční a zásadní zatížení pro další rozvoj obce.
Schopnost objektivně zvážit situaci, posoudit význam a prospěch pro obec a její obyvatele a hlavně
zohlednit následky a důsledky svých rozhodnutí bude v dalších měsících a letech nezbytnou součástí
fungování vedení obce i samotného obecního úřadu. A je jedno, zda se bude jednat o opravu
komunikace, rozšíření kanalizace nebo zlepšení kulturního života v obci.
Pavel Kryštůfek- starosta obce

Vyúčtování poplatku za vodné a stočné
Vyúčtování vodného a stočného provede paní Andrea Nechybová ve dnech 15. – 16. srpna a
29. srpna 2015.

Poděkování patří paní M. Kouparové a B. Vlachové
za osázení květináčů rozmístěných po obci.

NAŘÍZENÍ
pro všechny občany a rekreanty obce Kunratice.
S okamžitou platností, až do odvolání, vydávám

ZÁKAZ NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ
A ZALÉVÁNÍ ZAHRAD PITNOU VODOU.
Dodržování tohoto nařízení je v zájmu každého občana i celé obce.
Děkuji za pochopení

Pavel Kryštůfek - starosta obce

OPATŘENÍ PŘI NEDOSTATKU VODY
Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "vodní zákon"), a místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), posoudil skutečnosti, na které dne 15.07.2015 upozornil
dopisem správce povodí, tj. Povodí Ohře, státní podnik, IČ 70889988, Bezručova 4219, Chomutov
430 03 a ve veřejném zájmu s účinností od 20.07.2015 do odvolání v souladu s ustanovením § 109
odst. 1 vodního zákona (opatření při nedostatku vody)

ZAKAZUJE
ODBĚR POVRCHOVÝCH VOD,
vyjma odběrů pro vodárenské účely,
Bílý potok (Bystřička), IDVT 10284051 na území obcí: Česká Kamenice, Janská, Kunratice;
Odůvodnění
Dne 15.07.2015 bylo Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí, správcem povodí
oznámeno, že v důsledku mimořádné situace – snížení vodnosti uvedených vodních toků, může vést k
ohrožení veřejného zájmu, tzn. může dojít ke kyslíkovému deficitu, k vážnému ohrožení vodních a na
vodu vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkce vodního toku.
Pro zajištění dodržování zákazu budou prováděny kontroly odběrných míst.
Opatření je vydáno na dobu nezbytně nutnou; dle vyjádření správce povodí se předpokládá do
konce října.

---------------------------------------------------------------------------------------------DOKONČENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MÍŘÍ DO FINÁLE
Úřad územního plánování odboru stavební úřad Magistrátu města Děčín, (dále jen „pořizovatel“),
příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v
platném znění (dále jen stavební zákon) na základě zadání Územního plánu Kunratice pořídil v
souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu Územního plánu Kunratice. Návrh
Územního plánu Kunratice byl projednán s dotčenými orgány, sousedními obcemi a posouzen
krajským úřadem.
Pořizovatel oznamuje v souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s § 172 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů veřejné projednání upraveného a
posouzeného návrhu Územního plánu Kunratice spojené s výkladem, které se bude konat dne:

14. září 2015 v 15.30 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu v Kunraticích
Od 29.7.2015 do 22.9.2015 bude upravený a posouzený návrh Územního plánu Kunratice vystaven k
veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadu Kunratice, Kunratice č.p.108 a na Úřadu územního
plánování Magistrátu města Děčín, budova B1, ul. 28. října č.p. 1155/2, Děčín I, 1. patro, č. dv. 204. V
elektronické podobě bude výše uvedený návrh Územního plánu Kunratice ve stejnou dobu zveřejněn
na adrese http://projekty.mmdecin.cz/UP/upravenynavrh/Kunratice.
Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti a to nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného
projednání. V námitce musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená
práva a vymezit území dotčené námitkou.
Připomínky může uplatnit každý nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání.
Stanoviska uplatní dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán k částem řešení, které byly od
společného jednání (§ 50 stavebního zákona) změněny nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného
projednání.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání
Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, se nepřihlíží.

*********************************
V měsíci srpnu oslaví své jmeniny:

Miluše, Dominik, Roman, Zuzana, Klára, Alena,
Hana, Petra, Helena, Bohuslav a Pavlína
Životní jubileum oslaví:

Hotový Pavel
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a úspěchů.

***** ***************************

Dne 3. srpna uplynul jeden rok, kdy nás navždy opustil pan

Milan Škvorák
S láskou vzpomíná manželka Lenka s dcerami a rodinou.

RYBÁŘSKÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI
KDY: Dne 8. srpna se bude konat rybářská soutěž pro děti každého věku
KDE: Sejdeme se v Kunraticích u vodní nádrže v 7:45 hod.
NUTNÁ VÝBAVA: Každý účastník si vezme svůj prut a potřebnou návnadu.
Děti po svém příchodu budou rozděleny na
připravená stanoviště.
Oceněni budou rybáři, kteří uloví největší a nejdelší
rybu, vše pod spravedlivým
dohledem zkušeného rybáře Jirky Koupara.
Ostatní se nemusí bát, i oni si odnesou nějakou tu
upomínku z této akce.
Drobné občerstvení bude zajištěno na místě akce.
(Menší děti prosím v doprovodu rodičů)
TĚŠÍME SE NA VŠECHNY MALÉ RYBÁŘE.

Pozvánka
na letní koncert
Jílovského Komorního sboru
22. srpna 2015 od 17:00 hod
v kostele sv. Václava v Srbské
Kamenici
Sbormistr: Martina Záhorová
Klavírní doprovod: Jan Záhora
Vstupné dobrovolné

S.K.Hoblik Vás zve do lesního divadla v
Srbské Kamenice na divadelní představení
LD Skaláček Tisá.
TŘI MEDVÍĎATA
dne 16. srpna 2015 od 15:00 hod. v lesním
divadle v Srbské Kamenici.
Vstup přes lávku u Obecního úřadu.
vstupné: 50,- Kč/dospělí

25,-Kč/děti

V případě nepříznivého počasí se představení
přesouvá do Zelené hospody.

Zubní pohotovost v Děčíně na měsíc srpen
Ordinační hodiny: 8:00 – 11:00 hod.

8. - 9.8.2015
15. - 16.8.2015
22. - 23.8.2015
29. - 30.8.2015

MUDr. Charvát
Pavel
MUDr. Křemen
Adolf
MUDr. Charvát
Tomáš
MUDr. Milič Lukáš

J.Š.Baara 692/26,
Děčín V

412 507 588

Teplická 270,
Jílové u Děčína

412 550 343

U Přívozu 18/4,
Děčín III

412 511 619

Fügnerova 600/12,
Děčín I

412 511 482
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