Barvínek
občanské sdružení pro mimoškolní výchovu dětí a mládeže a ochranu přírody

Vážení občané Podomí,
rádi bychom Vás upozornili na záměr Obce Podomí prodat část obecních pozemků v
areálu střelnice. Jedná se o tyto pozemky (viz mapka):
parcelní číslo 1370
parcelní číslo 579
parcelní číslo 1284
parcelní číslo 578

48 m2
19 m2
část
část

chata
metačka
třešňová alej
louka okolo střelnice

(Tento záměr byl vyvěšen na obecní úřadní desku 1.10. 2009, občané mohou podat
připomínky do 15. 10. 2009).
Existuje důvodný předpoklad, že tyto pozemky budou prodány soukromé nebo
právnické osobě, které s bývalým obecním majetkem budou zacházet ne v souladu s
veřejným zájmem (viz příloha – výtah ze zákona o obcích).
V současné době totiž probíhá stavební řízení o výstavbě místní cyklostezky, která
by měla spojit obce Krásensko, Podomí a Ruprechtov a zajistit tak dětem bezpečnou
cestu do školy bez použití místních silnic II. třídy.
Zároveň probíhá územní řízení k novému územnímu plánu Podomí, který na dalších
5 let určuje možnost další výstavby v obci. Nedaleko střelnice je plánováno místo pro
výstavbu (pruh za bytovkou až ke křížku), v místě třešňové aleje je plánováno místo
pro rekreaci (lze tu tedy v budoucnu zřídit dětské hřiště nebo sportoviště).
Barvínek se proto domnívá, že případný budoucí majitel výše uvedených pozemků
bude činit takové kroky, aby obě tyto aktivity zastavil. Je totiž velmi pravděpodobné,
že v případě jejich realizace dojde k velmi výraznému omezení dosud nijak
neregulovaných aktivit Myslivecké jednoty Podomí.
Barvínek by tímto ráda vyzval občany Podomí, aby vyslovili svůj názor na prodej
obecních pozemků v obecní petici. V pondělí mezi 17:00 a 18:00 Vás proto navštíví
některý ze členů občanského sdružení Barvínek s peticí, kterou můžete podepsat a
vyslovit tak svůj názor. Text na petici bude znít následovně:
„Souhlasím s tím, aby zastupitelstvo Obce Podomí schválilo odstoupení od záměru
prodat obecní pozemky (p.č. 1370, p.č. 579, p.č. 1284 – část, p.č. 578 – část), který
zveřejnila 1. 10. 2009 na obecní vývěsce, a nepodnikalo již žádné další kroky
směřující k zastavení projektu místní cyklostezky mezi obcemi Krásensko-PodomíRuprechtov.“
S pozdravem,
Marie Horáková (Zouharová)
předsedkyně sdružení
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Barvínek
občanské sdružení pro mimoškolní výchovu dětí a mládeže a ochranu přírody

Příloha č. 1 – výtah ze zákona o obcích
Rádi bychom upozornili na některé odstavce, které obec Podomí svým jednáním s
velkou pravděpodobností porušuje:
§2
(2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění
svých úkolů chrání též veřejný zájem.
§ 35
(1) Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů
obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou
působnost orgánů obce nebo o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena
správním úřadům jako výkon státní správy, a dále záležitosti, které do samostatné
působnosti obce svěří zákon.
(2) Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 85 a 102,
s výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém územním
obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o
vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých
občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví,
dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního
rozvoje a ochrany veřejného pořádku.

§ 38
(1) Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími
zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna
pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Obec vede evidenci svého majetku.
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Příloha č. 2 – mapka uvedených pozemků

třešňová
alej
cesta od
bytovky
chata

louka

křížek

metačka
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