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04/2012 - DUBEN
Uzavírka komunikace Za Křenovkou
Že bude provoz v ulici
Za Křenovkou upraven
jako jednosměrný,
o tom jsme Vás již
informovali. V současné
době ovšem byly
v komunikaci umístěny
mobilní zábrany, které
budou odstraněny po úpravě této silnice. K provedení
byly osloveny regionální firmy, výběrové řízení probíhá
mezi subjekty ČNES dopravní stavby a.s.,
Klika&Dvořák, s.r.o. a Energie – stavební a báňská, a.s.

Hodnocení Velikonoční výstavy
výsledků výtvarné soutěže

s vyhlášením

1. dubna byla, jak jsme avizovali v minulém Zpravodaji,
uspořádána Velikonoční výstava. Již tradičně byly
k zakoupení dekorace, perníčky, keramika.
V rámci této akce byly také vyhlášeny výsledky
výtvarné soutěže Svinařovská paleta. Fotografie
z těchto akcí jsou umístěny na webových stránkách
obce, výtvory soutěžících je možno si prohlédnout
na OÚ, kde jsou vystaveny na nástěnce.

A vítězové…?
Revize a prohlídky komínů
Rádi bychom Vám připomněli
povinnost pravidelných prohlídek
komínů a kouřovodů dle vyhlášky
91/2010 Sb. Na nově instalovaná
zařízení musí být vydána revizní
zpráva, na ostatní provozovaná
potom každoroční Kontrolní zpráva.
Se svými požadavky na tyto služby se můžete obracet
na p. Libora Kopeckého, ceník služeb je k dispozici
v kanceláři OÚ. Případně se můžete obracet přímo na
telefonní číslo 605 076 512.

Kategorie I.
1. místo
2. místo
3. místo
Kategorie II.
1. místo
2. místo
3. místo

Očkování psů a koček
S jarem přichází již pravidelné očkování psů a koček,
které bude opět probíhat, jak říkáme my vesničané, na
návsi u OÚ. Paní veterinářka Vás ráda uvidí s Vašimi
mazlíčky 12. května od 10 do 11 hodin dopoledne.

Kategorie III.
1. místo

Evička Hloušková
Ondra Rubeš, Adam Valta
Editka Hloušková, Jiřík Snášel
Adélka Lochnerová
Barunka Pilařová, Filip Šmaus
Radka Peerová, Anežka Snášelová,
Radim Valta
Nikola Bataková

Je na místě pogratulovat vítězům a popřát jim, aby
neztratili chuť k vlastním výtvarným projevům
a vyjádření osobního cítění a vidění světa kolem nás !
A ti, kteří se podíleli darem ?
Jim, našim sponzorům, patří náš dík, jsou to :
Pí. Pilařová, Pekařství Grunt Slaný , Cukrárna Venezia
Slaný, Cukrárna Veronika Slaný, , Cukrárna pí.
Náprstková Libušín, S+CH s.r.o. Dolany, AVEX Kladno
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Nebezpečný odpad

Na začátek května si můžete všichni připravit
nebezpečný odpad k likvidaci, 5. května v době od 8,00
do 9,00 hodin bude na obvyklém místě připraveno
sběrné místo.

Stavební okénko – 2. díl
Odstup a dodržování hranic
V tomto díle „ Stavebního okénka“ se budeme věnovat
odstupům mezi jednotlivými stavbami a stavbou
na společné hranici mezi pozemky.
Jestliže se rozhodneme postavit si nový dům, jako první
pro něj musíme najít vhodný pozemek, máme-li i ten,
musíme řešit další neméně důležitou věc. Pokud jsme
si tedy našli pozemek, který je mezi jinými pozemky již
zastavěnými, musíme dávat pozor na to, že i když je
pozemek pro stavbu dost veliký, musí zároveň splňovat
odstupné vzdálenosti od ostatních staveb. Dle Vyhlášky
Vzájemné odstupy staveb dle 501/2006 sb. (vyhláška o
obecných požadavcích na využití území), jsou některé
odstupné vzdálenosti určeny takto:
- Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost
mezi nimi nesmí být menší než 7 m a jejich vzdálenost
od společných hranic pozemků nesmí být menší než
2 m. Ve zvlášť stísněných územních podmínkách může
být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až na
4 m, pokud v žádné z protilehlých stěn nejsou okna
obytných místností; v takovém případě se odstavec
4 nepoužije.
- Vytvářejí-li stavby pro rodinnou rekreaci mezi sebou
volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší
než 10 m.

- Jsou-li v některé z protilehlých stěn sousedících
staveb pro bydlení okna obytných místností, musí být
odstup staveb roven alespoň výšce vyšší z protilehlých
stěn, s výjimkou vzájemných odstupů staveb rodinných
domů podle odstavce 2. Uvedené odstupy mezi
stavbami pro bydlení neplatí pro jednotlivé stavby
umisťované v prolukách. Obdobně se určují odstupy
od staveb nebytových.
- Vzdálenost stavby garáže a dalších staveb
souvisejících a podmiňujících bydlení umístěných
na pozemku rodinného domu nesmí být od společných
hranic pozemků menší než 2 m.
Pokud bychom ale přece jen chtěli nebo byli z nějakých
důvodů nuceni umístit dům, popř. přístavek,
na společnou hranici pozemku, i to je opravdu možné.
Kromě získání souhlasu souseda musíme splnit i další
z podmínek dle vyhlášky viz. výše.
- S ohledem na charakter zástavby je možno umístit
až na hranici pozemku rodinný dům, garáž a další
stavby a zařízení související s užíváním rodinného
domu. V takovém případě nesmí být ve stěně na hranici
pozemku žádné stavební otvory, zejména okna, větrací
otvory; musí být zamezeno stékání dešťových vod nebo
spadu sněhu ze stavby na sousední pozemek; stavba
nebo její část nesmí přesahovat na sousední pozemek.
V příštím díle se zaměříme na změnu užívání stavby
a co vše je k tomu potřeba.
Společenská kronika

V dubnu oslaví
významné jubileum
paní Jindřiška Kůrková
S gratulací přinášíme
a spokojenosti !
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Ve věku 89 let nás navždy
opustila
paní Milada Libovická

