
Zveme všechny 
občany na zasedání 
Zastupitelstva měst-
ského obvodu Slez-
ská Ostrava, které se 
uskuteční 9. března 
2006 od 15 hodin 
v Kulturním domě 
v Muglinově. Zasedá-
ní je veřejné.

Ročník XIV     únor 2006     zdarma

Od 26. 2. 2006 dochází ke změně jízdního 
řádu u autobusové linky č. 49, a to tak, že 
tento autobus bude jezdit mimo dopravní 
špičku takzvaně v sedle místo dosavadního 
intervalu každých 30 minut jen jedenkrát 
za hodinu. Důvodem je prý úspora nákla-
dů na městskou dopravu.

Toto se nemile dotkne našich občanů 
v Heřmanicích, protože pro mnohé z nich 
je to jediný spoj do centra města. Možná, 
že si řeknete, že tu nejsme proto, abychom 
Vás, občany našeho obvodu, o špatných 
opatřeních jen informovali, ale jsme tu pro-
to, abychom se jim snažili naopak zabránit.

Na této záležitosti je zarážející ta skuteč-
nost, že pana starostu jako představitele 
samosprávného orgánu našeho městské-
ho obvodu o těchto chystaných změnách 
nikdo neinformoval. O této změně jsme se 
dozvěděli spíše náhodou v době, kdy už 
o tomto úsporném opatření bylo definitiv-
ně rozhodnuto.

Přestože jsem okamžitě k řešení této pro 
nás nepřĳatelné situace svolal jednání za 
účasti ředitele Dopravního podniku Os-
trava Ing. Františka Vaštíka, ředitele spo-
lečnosti KODIS Ing. Aleše Stejskala a ve-
doucího odboru dopravy Magistrátu města 
Ostravy Ing. Jiřího Tichého, nebylo možno 
toto rozhodnutí zvrátit.

Předpokládali jsme také, že pokud se na 
úrovni města jedná o tak závažné otázce, 
jakou bezesporu redukce dopravy linky
č. 49 je, budeme o tom bezodkladně infor-
mováni už z toho důvodu, že občan Heř-
manic Ing. Petr Kudela je radním města 
Ostravy a je zároveň předsedou komise 
dopravy. Bohužel se tak nestalo. 

Těžko se pak vyvracejí názory některých 
občanů, že městský obvod Slezská Ostrava 
není ze strany města brán jako plnohodnot-
ný obvod a že jeho začlenění ve statutárním 
městě Ostrava mu nepřináší to, co by si ten-
to nejrozlehlejší obvod města zasloužil.

Přesto se budeme snažit tuto situaci změ-
nit ve prospěch našich občanů.

Josef Burkovič
místostarosta

Změna jízdního 
řádu autobusu 

č. 49

Upozorňujeme občany na povinnost 
úhrady místního poplatku ze psů do 31. 
března příslušného kalendářního roku. Po-
platek lze uhradit buď prostřednictvím za-
slané složenky, nebo v hotovosti na odboru 
financí a rozpočtu (Úřad městského obvo-
du Slezská Ostrava, náměstí J. Gagarina
č. 5, 3. patro, dveře č. 409 nebo v pokladně 
úřadu v přízemí).

Poplatek ze psů platí držitel psa. K vy-
měření poplatku je rozhodující skutečnost, 
kde má držitel trvalý pobyt nebo sídlo. Po-
platek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Sazba poplatku je rozlišena podle násle-
dujících kategorií:
-  za psa chovaného v rodinném domku:

120 Kč
-  za psa chovaného v bytovém domě:

1500 Kč
-  za psa, který je využíván při podnikání:

1500 Kč
-  za psa, jehož držitelem je poživatel důcho-

du (důchod je jeho jediným zdrojem pří-
jmu): 200 Kč.

Za druhého a každého dalšího psa se 
zvyšuje poplatek o 50%.

Podrobnější rozpis sazeb poplatku je 
uveden v Obecně závazné vyhlášce SMO 
č. 6/2003 o místním poplatku ze psů. Plné 
znění vyhlášky najdete na internetových 
stránkách úřadu: www.slezska.cz.

Zároveň upozorňujeme občany, kteří již 
psa nevlastní (např. z důvodu jeho prode-
je, ztráty, úhynu, případně změny bydliště 
majitele), aby tuto skutečnost nahlásili pí-
semně správci poplatku, tj. na odbor financí 
a rozpočtu, nám. J. Gagarina č. 5, 3. patro, 
kanc. č. 409. Pokud takto neučiní, dlužná 
částka za poplatek ze psů neustále roste, 
a správce poplatku ji bude na držiteli psa 
vymáhat.

Ve spolupráci s městskou policií pro-
vádíme v jednotlivých lokalitách našeho 
městského obvodu namátkové kontroly na 
místě samém, zaměřené na splnění ohlašo-
vací povinnosti držitelů psů a placení míst-
ního poplatku ze psů.

Odbor financí a rozpočtu 

Už jste zaplatili poplatek za psa?

Pozvánka na ples
Vážení občané,

jako každoročně, tak i v letošní plesové sezoně

pro Vás připravilo vedení městského obvodu Slezská Ostrava již

13. obecní ples,
který se uskuteční 10. března 2006 od 20 hodin v KD v Michálkovicích.

K tanci i poslechu bude hrát skupina pod vedením Horsta Olšáka.

Zajištěny jsou: pestrý kulturní program s půlnočním překvapením,

občerstvení i pro náročné a bohatá tombola.

Vstupenky za 150 Kč jsou v předprodeji na sekretariátu starosty.

Vedení i Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava Vás, vážení občané,

na tento ples co nejsrdečněji zvou.

Miroslav Vojkovský, starosta
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Hledáte volné nebytové prostory?
SMO, městský obvod Slezská Ostrava oznamuje svůj záměr pronajmout následující neby-
tové prostory v domě na ulici U Staré elektrárny 4/1881, v k.ú. Slezská Ostrava, a to:

- č. 103 o velikosti 120 m2

- č. 117 o velikosti 54 m2

- č. 118 o velikosti 53 m2

Prostory lze pronajmout od dubna 2006.
Případní zájemci nechť podají písemnou žádost na adresu:

SMO, městský obvod Slezská Ostrava, odbor majetkové správy,
Těšínská 35/138, 710 16 Slezská Ostrava.

V žádosti uveďte záměr využití nebytového prostoru, případně podnikatelský záměr, 
a svou představu o výši smluvního nájmu v Kč za 1 m2/rok.

Žádost doložte platným živnostenským oprávněním. 
Písemné nabídky lze podávat průběžně do 20. března 2006. 

Bližší informace lze získat na tel. 599 410 062 - paní Jana Lasevičová

katastrální území ulice bližší určení
od 24. března do 27. března
Slezská Ostrava 1 Nová Osada u ul. Bernerovy

2 Na Jánské křiž. s ul. Michálkovickou
3 Zapletalova u domu č. 10
4 Miloše Svobody křiž. s ul. Klímkovou
5 Na Najmanské křiž. s ul. Michalskou
6 Šachetní křiž. s ul. Na Juřince
7 Slívova křiž. s ul. Na Souvrati
8 8. března u domu č. 16

od 27. března do 29. března
Antošovice 9 Antošovická křiž. s ul. Lopuchovou 
Koblov 10 Antošovická Na Tabulkách

11 Lamař křiž s ul. Koblovskou
12 Antošovická u samoobsluhy
13 K Háječku křiž. s ul. Vyvýšenou
14 Antošovická U Nové šachty
15 Žabník u domu č. 241/15
16 Podsedliště
17 Blatouchová naproti domu č. p. 272

od 29. března do 31. března
Muglinov 18 Okrajní křiž. s ul. Švédskou 

19 Olešní křiž. s ul. Zemanskou
20 Klidná křiž s ul. Slunečnou
21 Hladnovská křiž. s ul. Podvojnou
22 U Jeslí křiž. s ul. Bohumínskou
23 Švédská parkoviště u Budoucnosti
24 Hladnovská parkoviště u domů č. 75 a 73
25 Na Úrovni parkoviště naproti MŠ

od 31. března do 3. dubna
Heřmanice 26 Požární u hasičské zbrojnice 

27 U Vlečky křiž. s ul. Nad Vodárnou
28 Banášova křiž. s ul. Vrbickou
29 Fišerova křiž. s ul. Marešovou
30 Kubínova u domu č. 56
31 Parcelní křiž. s ul. Kladivovou
32 Záblatská křiž. s ul. Vrbickou
33 Stožární křiž. s ul. Motýlovou
34 Najzarova naproti domům č.p. 50-52

od 3. dubna do 5. dubna
Slezská Ostrava 35 Na Burni křiž. s ul. Na Šestém 

36 Bohumínská (Kamenec) parkoviště za samoobsluhou
37 Olbrachtova křiž. s ul. M. D. Rettigové
38 Nad Ostravicí křiž. s ul. Dudovou
39 Bohumínská (Kamenec) u domu č. 55
40 Kramolišova křiž. s ul. Čtvercovou
41 Keltičkova křiž s ul. Hýbnerovou
42 Zvěřinská u parčíku

od 5. dubna do 7. dubna
Kunčice n. Ostravicí 43 Bednářská křiž. s ul. Frýdeckou 

44 Serafínova křiž. s ul. Frýdeckou
45 U Sýpky mezi ul. Blokovou a Nogovou

Kunčičky 46 Nová Osada křiž. ul. Pstruží, Škrobálkova
47 Pstruží park Nadační
48 Lorišova křiž. s ul. Osadní
49 Polní Osada křiž. s ul. Zdaru
50 Rajnochova u domu č. 199

od 7. dubna do 10. dubna
Hrušov 51 Vývozní křiž. s ul. Pramennou 

52 Žalmanova u domu č. 9
53 Riegrova u domu č. 449/19
54 Plechanovova křiž. s ul. M. Henryho
55 Pláničkova u domu č. 5

Kunčičky 56 Na Rampě křiž. s ul. Pernerovou
Kunčice n. Ostravicí 57 Ostravického začátek cyklostezky
Slezská Ostrava 58 Hormistrů křiž. s ul Pastrňákovou

59 Hradní křiž. s ul. Na Závadě

Rozmístění kontejnerů pro sběr 
velkoobjemového odpadu

v období od 24. 3. do 10. 4. 2006

Poděkování
SMO, městský obvod Slezská 

Ostrava děkuje za peněžitý dar 
ve výši 300 000 Kč od společnosti 
SILASFALT, s.r.o. Dar je poskyt-
nut městskému obvodu na účely 
ekologické, tj. snížení prašnosti 
a hluku na ul. Štěpaňákově v Os-

Významná dotace
SMO, MOb Slezská Ostrava 

podal v roce 2004 žádost o po-
skytnutí dotace z EU – ope-
račního programu Infrastruk-
tura-Priorita 3, včetně spolufi-
nancování ze SFŽP ČR. Žádost 
o dotaci se týkala investiční 
akce „Kotelna na dřevní pele-
ty“ v domě Stará cesta 4/125, 
Hrušov (budova hrušovské 
pošty). V rámci programu se 
jednalo o dotaci na využití ob-
novitelných zdrojů energie pro 
dodávky tepla z obecních ko-
telen, cílem je zlepšení imisní 
situace dotčených lokalit.

Po technické stránce se jedna-
lo o opravu kotelny, kdy stáva-
jící kotel na koks o výkonu 220 
kW byl nahrazen dvěma kotly 

Ve všech mateřských školách 
našeho obvodu proběhne zápis 

dětí ve dnech 21.–22. března od 
8 do 15 hodin.

Zápis dětí do mateřských škol v našem obvodu

Bez satelitu s cz kartou nebo 
bez kabelové televize už může-
me přĳímat tel. program na ka-
nálech ČT 4 Sport a ČT 24.

Milovníci sportu a zájemci 
o nejnovější zprávy z celého 
světa mohou mít radost. Od 
10. února 2006 je v plném pro-
vozu vysílač české pozemní 
digitální televize Slezská Os-
trava – Hladnov. Je umístěn na 
jednom z vodojemů u hladnov-
ského gymnázia na rozhraní 
Slezské Ostravy a Muglinova. 

Vysílá na kmitočtu 39. kanálu. 
Je tam 5 programů: ČT – 1, ČT 
– 2, ČT – 24, ČT – 4 Sport a No-
va. K příjmu těchto programů 
je nutno koupit „krabičku“ set 
– top – box. Je v cenách od cca 
2000 Kč výše. Televizor, na kte-
rý chceme signál přĳímat, musí 
mít skart. Set – top – boxy mají 
buď 1 nebo 2 skarty. Ty se dvě-
ma skarty umožní nahrávání na 
DVD. Další údaje Vám poskyt-
nou prodejci televizní techniky.

Karel Slíva

Technologický skok v šíření televize

travě-Kunčicích. Bude zapojen 
do rozpočtu na odbor investiční, 
který bude provádět akci „Zatep-
lení bytových domů Štěpaňákova 
11, 13, 15“. Dar bude konkrétně 
využit na výměnu oken v těchto 
bytových domech, čímž dojde 
ke zkvalitnění bydlení a sníží se 
prašnost a hlučnost v bytech. 

o výkonu 49 kW, spalujícími 
dřevní pelety. 

Akci se podařilo realizovat 
i zkolaudovat v roce 2004, cel-
kový finanční náklad činil 1,050 
mil. Kč. Přípravu a provádění 
akce i podání žádosti o poskyt-
nutí dotace zabezpečoval tehdej-
ší odbor bytového hospodářství.

Smlouva o podpoře byla 
uzavřena na podzim loňského 
roku, byly splněny všechny 
podmínky pro poskytnutí dota-
ce a v prosinci byla podána žá-
dost o proplacení výdajů. Do-
tace v celkové výši 766 000 Kč 
přišla na účet obvodu v prosin-
ci 2005.

Tyto prostředky jsme získali 
jako jeden z prvních investorů 
v rámci České republiky.

Ing. Pavel Slabý

Od soboty 11. 3. do pátku 24. 3.
se budou ve slezskoostravské 
radnici malovat chodby a scho-
dišťový prostor.

Nepřehlédněte V březnu budou také probí-
hat za plného provozu stavební 
práce v rámci propojení budov 
úřadu na nám. Jurĳe Gagarina 
4/1196 a 5/1195.

Občany prosíme o pochopení
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Město Ostrava má na svém území více než čtyřicet kilometrů 
řek. Řeky – v dobách průmyslového rozvoje stoky, dnes již mno-
hem čistší – protékají díky historickému vývoji (kromě malé části 
Ostravice) územím téměř bez jakékoliv zástavby. Opava je srov-
natelná s Lužnicí, Odra se Sázavou, Ostravice je i peřejnatá. Řeky 
na území města tečou v zeleni, mnohdy je kopírují i cyklotrasy, 
vedoucí kolem vybudovaných sportovních a rekreačních areálů. 
V současné době je například voda v Ostravici natolik čistá, že se 
do řeky ve městě vrátily dokonce i lososovité ryby – pstruh a lipan. 
I když kvalitu vody je nutno dále zlepšovat, současný stav a ze-
jména výhled do příštích let signalizují, že řeka bude hrát v blízké 
budoucnosti v životě občanů mnohem význačnější roli. 

V letech 2003–2004 byla pro ostravský magistrát zpracována 
urbanistická studie „Humanizace toku řeky Ostravice“, jejímž po-
sláním bylo hledat možnosti, jak přiblížit řeku občanům a návštěv-
níkům města, jejich zájmům a životu. Úkolem bylo prověření mož-
ností celkové revitalizace toku řeky od oblasti Karoliny po soutok 
s Odrou. Studie řešila mimo jiné i cyklostezky a pěší promenády 
po obou březích řeky, visuté promenádní galerie, slunící plochy na 
břehu, kaskádu dvou jezů, které by umožnily vytvoření vodního 
zrcadla při průtoku řeky městem. Byla v podstatě reakcí na dnešní 
stav, kdy řeka a travnaté břehy jsou již dnes v teplých dnech vyu-
žívány k odpočinku, polehávání, slunění na dekách a dalším akti-
vitám „u vody“. Součástí řešení byla i myšlenka zřídit na soutoku 
řek Ostravice a Lučiny půjčovnu loděk s vazbou na areál volného 
času v oblasti Černé louky a Slezskoostravského hradu.

Ostravské vodácké stezky

Výřez z celkové situace studie „Humanizace toku řeky Ostravice“

Studie byla předložena zástupcům městských obvodů, jejichž 
územím řeka protéká (moravské i slezské části), a setkala se s klad-
nou odezvou. Byla rovněž konzultována se zástupci ostravských 
vodáků, kteří na základě svých zkušeností přispěli mnoha podnět-
nými nápady. Ale k čemu by byla studie, kdyby se nerealizovala 
v projektech. 

Jedním konkrétním nápadem je projekt ostravských vodáckých 
stezek Spolku vodáků Campanula. Pro projekt bylo vytipováno 

29 km tří řek protékajících územím města: Ostravice – od soutoku 
s Lučinou po soutok s Odrou, Odra – od silničního mostu v Polan-
ce nad Odrou k soutoku s Ostravicí a řeka Opava od mostu v Dě-
hylově po soutok s Odrou.

Cílem projektu je vrátit a přitáhnout lidi k vodě, naučit je jezdit 
na lodičkách. Propojení s dalšími aktivitami je jen logickým vy-
ústěním. Jak již bylo uvedeno, na toky řek navazují i hlavní trasy 
cyklostezek a v sousedství jsou v provozu i další aktivity pro spor-
tovněji založené návštěvníky, jako jsou horolezectví na lezeckých 
terénech okolo Ostravice nebo lanové centrum na Landeku. Vodác-
ký spolek proto v rámci projektu inicioval zpracování studií, které 
se zabývají úpravou a čistěním koryt řek, zprovozněním propustí, 
vytvořením podmínek pro vznik malých tábořišť na nástupních 
a výstupních místech, postavením schůdků a lávek, úpravou míst 
k přetahování lodí. Přímo v centru města jsou na Ostravici vytipo-
vána i místa pro vznik slalomové dráhy. 

Mapa vodáckých stezek

Půjčovna lodí na „Slezské“

Na pravém (slezském) břehu řeky, v blízkosti nově vybudova-
né „hradní lávky“, spojující areál Černé louky a Slezskoostravský 
hrad, se počítá s vybudováním víceúčelového zařízení pro vodá-
ky a cyklisty, které se stane hlavním zázemím celého projektu. 
Umístění vychází z předchozí výše zmiňované studie, zabývající 
se průběhem cyklostezek a pěších promenád podél řeky. Trasa, ve-
doucí od Mostu Miloše Sýkory, by byla na slezském břehu jedinou 
možnou spojnicí pro pěší k Slezskoostravskému hradu a loděnice 
by tak tvořila jednu ze „zastávek“ při vycházce nebo projížďce na 
kole.

Zařízení s přístavním molem, půjčovnou lodí a kol, infocentrem, 
specializovanou vodáckou prodejnou a posezením ve výletní re-
stauraci s výhledem na řeku bude svým charakterem poskytovat 
služby veřejnosti i organizovaným vodákům. Bude zajišťovat vo-
dácké aktivity, služby pro cyklisty a také skalní lezce, kteří již dnes 
„zdolávají“ nábřežní zdi podél řeky. Stane se tak místem aktivního 
odpočinku a cílem vycházek občanů.

Občanům našeho města i jeho návštěvníkům by se tak otevřela 
možnost prožití volného času, jaké nemá obdoby v žádném městě 
či místě naší republiky. Kde jinde máte možnost přĳet na kole, pře-
sednout na loď a sjet řeku, sám nebo s doprovodem, naplánovat 
si trasu s místem nástupu i výstupu, nechat si přepravit vaše kola 
do cíle a dále pokračovat ve výletě po cyklostezkách podél řek? 
Členové Spolku vodáků Campanula a jejich partneři v projektu 
rovněž připravují nabídku konkrétních jedno- či vícehodinových 
programů pro skupiny i jednotlivce, zaměřených nejen na vodu, 
ale i na kombinace s horolezeckými a lanovými aktivitami. Autoři 
projektu dále chtějí, aby zkrátka nepřišli ani zájemci o „poklidné 
svezení“ na lodičkách. Na soutoku Ostravice s Lučinou proto bu-
dou půjčovat i pramice či veslice – tak, jak tomu bylo v minulém 
století. V současné době je však tato možnost na Ostravici ovlivně-
na měnícím se průtokem vody. Situaci by velmi pomohla realizace 
uvažovaného „horního jezu“ nad Mostem M. Sýkory (jednalo by 
se zhruba o metrový, výškově regulovatelný stupeň včetně rybího 
přechodu a vodáckého skluzu, tj. poměrně nenáročnou investici, 
která je například v centru města Třebíče s použitím technologie 
„vakového jezu“ vybudována hned ve 2 exemplářích).

V současné době je projekt ostravských vodáckých stezek ve fázi 
územního řízení. Realizace celého projektu po svém úspěšném 
dokončení nabídne nové možnosti trávení volného času, relaxace 
a možnost komplexního propojení různorodých aktivit, které do-
posud byly mimo možnosti občanů a návštěvníků města a které 
vytvoří platformu pro zlepšení vnímání nabídky města, vnímání 
města samotného.
 Pavel Obroučka
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Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás na tomto místě 

informoval, že dne 7.2.2006 schválila rada 
městského obvodu provedení změn orga-
nizační struktury úřadu, čímž byla završe-
na několikaměsíční trpělivá práce vedení 
a vedoucích zaměstnanců úřadu na tomto 
úkolu.

Všichni z nás dobře víme, že vyřídit 
si potřebné záležitosti na úřadu přináší 
mnohým z nás nemálo trápení a stresu, že 
mnohdy nadáváme na neschopnost úřed-
níků, byrokracii, zdlouhavé vyřizování či 
lhůty, neochotu či neodbornost, zmatky 
nebo nízkou informovanost.

Když se k tomu přidají ještě další ne-
předvídané problémy, jsme oprávněně 
rozhořčeni, mnohdy čekáme na vyřízení 
našich věcí zbytečně dlouho, a když se na 
nás dostane řada, zjistíme, že nejsme na 
tom správném úřadu či pracovišti. Zejména 
o těchto otázkách jsme se dlouho radili, sbí-
rali jsme zkušenosti v jiných obcích a měs-
tech. Prvním podnětem pro řešení daného 
úkolu byla pro nás myšlenka soustředit 
veškerý majetek svěřený městskému obvo-
du na jedno místo, a tak s ním dosáhnout 
lepšího hospodaření. Pak už následovaly 
další myšlenky. Říkali jsme si, že by možná 
bylo vhodné současně posoudit i množství 
práce a agend zajišťovaných jednotlivými 
zaměstnanci, zlepšit vzájemnou informo-
vanost, odbourat zbytečné procesy a ad-
ministrativu, pokud to půjde, vše přiblížit 
občanovi, více, lépe a včas ho informovat, 
např. již při vstupu do budovy úřadu, pro-
stě mu poskytnout lepší servis, a to tak, 
abychom výše uvedených cílů dosáhli ne 
navyšováním počtu zaměstnanců, nýbrž 
důslednou vnitřní reorganizací a lepší or-
ganizací práce. Naším cílem bylo taktéž 
současně provést tzv. personální audit, to 

znamená posoudit optimální počet zaměst-
nanců zařazených do úřadu, a to vlastními 
silami, bez vynaložení značných finančních 
prostředků, tak jak tomu bylo jinde.

V neposlední řadě jsme si dali za cíl po-
skytovat občanům služby na daleko vyšší 
úrovni než dosud. Z tohoto důvodu jsme 
usoudili, že má-li to vše mít smysl, měli 
bychom charakterem a obsahem podobné 
činnosti soustředit do několika odborů, 
čímž dosáhneme stavu, kdy se nebudeme 
všichni starat o všechno. Naopak tím, že 
se sníží velký počet agend zajišťovaných 
jednotlivými zaměstnanci, měli by tito na 
daleko vyšší úrovni plnit stanovené úkoly, 
jejich odbornost by se měla zvýšit, měli by 
se více specializovat a řešit věci s potřebnou 
erudicí a nadhledem. Završením našich 
snah by mělo být rozmístění odborů úřadu 
i do objektu na nám. J. Gagarina č. 4. Hned 
v bezprostřední blízkosti tohoto objektu je 
umístěna pošta, což je výhodné nejenom 
pro občany, ale i pro úřad. V přízemí úřadu 
na nám. J. Gagarina č. 4 otevřeme v dubnu 
tohoto roku pro občany pokladnu a poda-
telnu. Nově zde bude rovněž umístěno in-
formační středisko, kde získají naši občané 
potřebné informace, tiskopisy, formuláře, 
poukázky. Zajištěna zde bude služba pro-
střednictvím vyškoleného úředníka. Ob-
čané zde budou mít možnost taktéž získat 
informace z různých oblastí veřejné správy 
prostřednictvím takzvaného informačního 
kiosku, budou zde moci obdržet informace 
o tom, co kde vyřídí a co vše k tomu potře-
bují, v neposlední řadě zde bude zajištěn 
i přístup na internet. Stručně řečeno, chce-
me dosáhnout lepšího a rychlejšího posky-
tování služeb občanům.

Nyní mi dovolte, abych Vás konkrétně in-
formoval o těch nejzásadnějších změnách. 
Aby obec dobře prosperovala, musí být 

dobrým hospodářem, musí se umět dobře 
postarat o svůj majetek. Proto klademe jed-
noznačně velký důraz na správu majetku 
a vytvořili jsme v nové podobě odbor sprá-
vy majetku, který bude zajišťovat veškerý 
servis pro nakládání s majetkem nejenom 
ve vztahu k občanům, ale i radě a zastupi-
telstvu. Zde budou vyřizovány záležitosti 
týkající se např. nájmů bytů a nebytových 
prostor, výpůjček, nájmů a prodejů nemovi-
tých věcí, věcných břemen, výkupů apod.

Dále máme za to, že bychom měli mít 
k dispozici odborné zaměstnance, kteří by 
se měli věnovat jenom investicím, opravám 
a údržbě svěřeného nemovitého majetku, 
a proto jsme vytvořili k zajištění těchto čin-
ností specializované odbory. Činnosti, které 
tyto odbory zajišťují, jsou obsaženy v jejich 
názvech. Jedná se o odbory investiční, dále 
odbor technické správy budov a odbor 
technické správy komunikací, zeleně a hřbi-
tovů. K provedení organizačních změn do-
šlo i v oblasti zajišťování úkolů na úsecích 
organizačním a vnitřních věcí a školství 
a kultury. Oba dřívější odbory byly zrušeny 
a vytvořen byl nový odbor vnitřních věcí, 
školství a kultury. Tato změna byla vyvolá-
na vytvořením nového systému zajišťování 
péče o majetek a provoz úřadu z jediného 
místa. Nic se tedy nemění v oblasti vyřizo-
vání záležitostí občanů na úsecích vnitřních 
věcí, tj. cestovních dokladů, občanských 
průkazů a ověřování písemností a podpisů, 
rovněž tak nedochází ke změnám v oblasti 
vyřizování záležitostí na odboru sociálních 
věcí a odboru výstavby, životního prostředí 
a vodního hospodářství.

Závěrem vyjadřuji přesvědčení, že pro-
vedené organizační změny budou prospěš-
né a přínosem jak pro občany, tak pro za-
městnance.  Mgr. Gustav Kuchař

tajemník

Věřme, že „to“ bude lepší, aneb pár vět k organizačním změnám na úřadě


