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Číslo: 6/2014

ZDARMA

KOMUNÁLNÍ VOLBY
V pátek 10. a v sobotu a 11. října se budou konat komunální volby do zastupitelstva obce.
Do 25. září Vám budou doručeny volební lístky, které si také budete moci vyzvednout
přímo ve volební místnosti. Již nyní Vám přinášíme seznam kandidátů a kandidátek:
Kandidátní listina: Křesťanská demokratická unie - Československá strana lidová
Kandidát
Ing. arch. Richard Novák
Ladislav Bednář
Lucie Krupičková
Aleš Novák
Jaroslav Míka
Radek Vrábel
Vladimír Vyskočil
Ladislav Stejskal
Jana Kostúrová

Věk
29
53
39
40
39
40
51
60
48

Politická příslušnost
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
KDU-ČSL
bez politické příslušnosti

Povolání
architekt, místostarosta
revírník
správce penzionu
OSVČ
OSVČ
tesař
revírník
řidič
ošetřovatelka

Kandidátní listina: ZA HEZKOU VESNICI, SNK
Kandidát
Ladislav Janočko
Rostislav Král
Eva Cehová
Radek Adamec
Tomáš Šemro
Jan Válek
Vladimír Petržela

Věk
61
39
45
41
44
39
58

Politická příslušnost
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti

Povolání
starosta
hasič
soukromá podnikatelka
údržbář
školník
mechanik
soukromý podnikatel

V září své jubileum oslaví
Zdeněk Žaloudek
Libuše Vojtěchová
GRATULUJEME !!!
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PODĚKOVÁNÍ ZA OVĚŘENÍ DOBRÉHO STAVU MÉHO PSA
Chtěla bych poděkovat neznámému
dobrodinci, díky kterému nás navštívily
pracovnice Státní veterinární zprávy
dne 25. července a mimo jiného v jimi
vypracované zprávě stojí: „Kontrola
provedena bez předchozího upozornění
chovatele. Předmětem kontroly byla
fena německého ovčáka barvy černé se
žlutými znaky. Jedná se o fenu ve stáří
18 měs., jménem Meggy. Fena je
štíhlejšího tělesného rámce. Výživný
stav je dobrý, bez známek kachexie,
kosti pánevní, páteř nejsou vystouplé. Srst čistá, lesklá, oči bez patologického výtoku.
Pohyb feny byl fyziologický, fena se projevovala velmi temperamentně, bez známek
agresivity. Fena má možnost volného pohybu na zahradě.“ Z výše uvedeného vyplývá, že
náš pes je v dobrém stavu, což potvrdil také MVDr. Švestka, který zjistil, že pes váží 30 kg,
což je dle jeho tvrzení v normě. Závěrem dopisu od Státní veterinární zprávy bylo, že
nebylo zjištěno porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání ani zákona o veterinární
péči. Jsem velice ráda, že se v naší obci vyskytují tak všímaví lidé, kteří nás chtějí
přesvědčit, že naše výchova spokojeného psa není dostatečná. Nedivte se tedy, když také
u vás zazvoní neohlášená návštěva z takovéto či jiné instituce, která bude vaši péči
o zvířata ověřovat.
Aneta Válková
Poradenské středisko Českého klubu nedoslýchavých HELP v Ústí nad Orlicí, ve spolupráci
s městem Králíky pořádají

PORADNU PRO NEDOSLÝCHAVÉ
Poradna se koná dne 10. 9. 2014 (STŘEDA) od 8:00 hod. do 13:00 hod.
V poradně Vám bude poskytnuto odborné sociální poradenství, provedeny drobné
opravy sluchadel, vyměněny hadičky u koncovek, dodány nové koncovky, baterie
a příslušenství ke sluchadlům. Dále Vám budou předvedeny některé kompenzační
pomůcky pro nedoslýchavé, včetně zprostředkování jejich případného prodeje.
Poradna se uskuteční v budově Městského úřadu Králíky,ul. Karla Čapka 316, v zasedací
místnost ve II. NP.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další řádné zasedání
zastupitelstva obce proběhne
v pondělí 22. září od 17:30
na obecním úřadě
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Zasedání se bude konat na obecním úřadě
a je veřejné. Program zasedání bude týden
dopředu zveřejněn na úřední desce obce
Dolní Morava a na internetových
stránkách obce.
září 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 30. 6. 2014
Přítomni:

Ing. arch. Richard Novák
Vladimír Vyskočil
Aleš Novák
Jaroslav Míka
Eva Cehová

Omluveni:

Ladislav Janočko
Ladislav Stejskal

Hosté:

Ing. Jiří Rulíšek
Ing. Milan Kisela

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Místostarosta přivítal zastupitele na zasedání. Předložil program jednání a jako
ověřovatele zápisu navrhl pana Aleše Nováka a paní Evu Cehovou. Zastupitelé následně
program i ověřovatele zápisu schválili.
(5:0:0)
2. Záměr výstavby „Stezky do oblak“ – dokumentace pro územní a stavební řízení

Na zasedání zastupitelstva obce se dostavil investor projektu „Stezky do oblak“ pan Jiří
Rulíšek, aby představil finální podobu projektu. Na zasedání zastupitelstva obce
28. dubna 2014 byl již schválen nový koncept stezky s vyhlídkovou věží, který byl upraven
na základě možného uplatnění autorských práv na původní projekt. V té době však byla
stezka ve formě ideové studie a modelu, nyní byl projekt upřesněn na základě
dokumentace pro územní a stavební řízení. Nový koncept namísto původní kuželovité
věže s pravidelným šroubovitým chodníkem stoupajícím na vrchol věže bude spočívat
v užití obdobně vysoké věže na shodném místě tvořené třemi skupinami tří nosných
pilířů mezi kterými se bude vinout stoupající chodník nepravidelně až na vrchol věže.
Hlavní nosné pilíře budou zpevněny dřevěnou příhradovou konstrukcí, která bude mezi
jednotlivými pilíři ve skupině i mezi skupinami. Přístup na věž bude po dřevěném
chodníku od lanové dráhy, kdy u věže bude vstupní objekt s pokladnou a zázemím.
Za ním následuje stoupající chodník věže, kdy na něm budou umístěny 3 atrakce (tunel
z klestí, prvky ze síťoviny). Vyhlídková plošina věže se bude nacházet ve výšce 49 m
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nad nejnižším bodem přilehlého terénu a nosné
pilíře budou věž o cca 10 – 12 m převyšovat. Na věži
bude umístěno požární schodiště a tobogán pro
sjezd. Většina nosných prvků bude na bázi dřeva,
doplněné ocelovými spoji, táhly apod. Za vstupním
objektem se bude ještě nacházet lávka v korunách
stromů dlouhá 200 m, na které budou 4 atrakce.
Vstupní objekt bude dřevostavba s titanzinkovou
střechou. Po diskuzi k projektu bylo shledáno, že na
základě usnesení z minulých zastupitelstev nic
nebrání realizaci tohoto projektu, a projekt „Stezky
do oblak“ dle předložené dokumentace pro územní a
stavební řízení byl schválen.
(5:0:0)
3. Změna č. 7 územního plánu obce
Zastupitelstvo obce bylo informováno o současném vývoji nového územního plánu,
kdy je celý proces jeho pořízení zdržován dohadovacími řízeními s jednotlivými
institucemi, které podali protichůdná stanoviska k jeho návrhu. Prozatím největší
problémem jsou protichůdná stanoviska Báňského úřadu a Správy CHKO Jeseníky,
kdy Báňský úřad požaduje zachování těžby v dobývacím prostoru a ponechání
ložiskových zásob v mramorovém lomu a Správa CHKO Jeseníky v témže místě požaduje
zachování ochrany chráněných druhů (čolek, užovka). Jedná se o spor, který nevznikl
pořízením nového územního plánu, ale již dříve vydáním plánu péče NPR Králický
Sněžník, kde Báňský úřad nenamítal nic k ochraně chráněných druhů v mramorovém
lomu. V případě sporného záměru (např. zastavitelná plocha pro penzion apod.) může
obec záměr vypustit a v pořizování územního plánu pokračovat bez něj, aby jeden záměr
nezdržoval plán pro celou obec, ale v tomto případě se jedná o formální spor dvou
institucí nevyvolaný žádným záměrem. V září by mělo proběhnout mezi těmito instituci
dohadovací řízení, ale pravděpodobně nedojde ke shodě a proto bude muset být celý
spor předán nadřazeným orgánům, tj. Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu
průmyslu a obchodu. Z tohoto důvodu dochází ke značným prodlevám v pořizování
územního plánu. Na toto navázal vlastník společnosti Sněžník, a.s. pan Jiří Rulíšek tím,
že by rád vyřešil obslužnost lyžařů v areálu novou propojující sjezdovkou mezi svahem
„A“ a svahem „U Slona“. Jednalo by se o hřebenovou modrou sjezdovku, která by
umožnila přejezd méně zdatných lyžařů z nové sjezdovky na Slamník k parkovišti U Slona.
Dále by rád realizoval lesní bobovou dráhu, kdy by bylo využito průseku pro lanovou
dráhu Sněžník pro výjezd bobů a pro sjezd by se užil les vedle svahu A, kdy by do lesního
porostu bylo zasáhnuto minimálně. Protože však tyto záměry nejsou obsaženy v novém
územním plánu a jeho pořízení bude trvat pravděpodobně ještě rok, navrhl pan Rulíšek,
aby byla pořízena ještě změna starého územního plánu obce č. 7, kde by se promítly tyto
záměry. Úhrada nákladů se změnou by šla na vrub společnosti Sněžník, a.s. a v případě,
že by mělo dojít k dokončení nového územního plánu před vydáním změny č. 7, nebude
se čekat na její vydání. Tento záměr byl diskutován a bylo řečeno, že již nebylo záměrem
měnit dále územní plán. Dále k tomuto bylo zmíněno, že v důsledku zvyšujícího se
turistického ruchu vyvstává potřeba vybudování chodníku po obci a jak by se případný
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investor většiny záměrů pro turistický ruch v obci k tomuto stavěl. Pan Rulíšek nato sdělil,
že pokud obec přichystá projekčně nový chodník po obci včetně povolení, bude se
finančně podílet na realizaci této stavby. Protože nová sjezdovka neznamená rozšiřování
přepravní kapacity lyžařů, ale pouze doplňuje stávající nabídku sjezdových tratí
a umožnila by bezpečnější průjezd lyžařů, bylo řečeno, že za předpokladu podílení se
společnosti na finanční účasti na novém chodníku je změna č. 7 akceptovatelná.
Jako pověřeného zastupitele pro pořízení změny č. 7 zastupitelstvo obce schvaluje pana
Richarda Nováka.
(4:1:0, proti Vladimír Vyskočil)
4. Řešení pachtu budovy bývalého informační centra č.p. 35 na Velké Moravě
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s postojem společnosti Sněžník, a.s. ohledně
pronájmu budovy bývalého informačního centra na konečné. Společnost Sněžník, a.s.
byla v domnění, že součástí dohod o pronájmu parkoviště je i budova Na konečné.
Dle jejích slov společnost investovala do oprav a zvelebení budovy cca 120 000 Kč a nyní
je potřeba opravit střechu za cca 30 000 Kč. Dále společnost uvádí, že je její morální
povinností provozovat informační centrum za to, že má v pronájmu právě tuto budovu.
Vlastní informační centrum neprovozuje v původní budově především proto, že i přes
dotaci z Pardubického kraje na provoz informačního centra nepokryje tato dotace
veškeré náklady na provoz infocentra (mzdy, provozní náklady), proto bylo informační
centrum přestěhováno do obchodu na chatě Marcelka, kde služby infocentra sloučili
s dalšími činnostmi, které pokryjí tuto ztrátu. Kdyby však již dále nemohli užívat budovu
Na konečné, ztratili by tímto morální povinnost infocentrum provozovat a chtěli by tuto
službu po novém nájemci budovy Na konečné. Společnost tedy navrhla pronájem budovy
na dobu určitou shodnou s pronájmem parkoviště, tj. do 31. 12. 2034. Výše nájemného
by byla provedena zápočtem s provedenou a plánovanou investicí do oprav, tj. cca 150
tis. Kč. Dále bylo navrženo, že p.p.č. 5734 a 5759 v k.ú. Velká Morava,
které bezprostředně navazují na budovu, nebudou vyjímány z nájemní smlouvy
o pronájmu parkoviště. Také bylo uvedeno, že v případě pronájmu budovy jiné osobě,
bude muset společnost Sněžník muset řešit situaci ohledně letního vybírání parkovného
umístěním nějakého dočasného objektu přímo na parkoviště.
Výše uvedené stanovisko společnosti bylo zastupiteli diskutováno. Bylo uvedeno,
že uvedená částka neodpovídá ceně za opravy a zvelebování budovy, nýbrž za úpravy
budovy pro potřeby společnosti, na což bylo vydáno také stanovisko obce, kde bylo
řečeno, že po skončení nájmu bude budova navrácena do původní podoby. Nicméně
investice do opravy střechy je skutečně potřebná. Bylo také shledáno, že pokud
společnost neuvolní pozemky okolo budovy, je pro dalšího nájemce poměrně ztížena
situace ohledně využití budovy v letních měsících, kdy se na těchto pozemcích dá umístit
letní posezení. Dále bylo shledáno, že není příliš vhodné, aby společnost umístila další
objekt na parkoviště potřebný k vybírání parkovného. Na základě diskuze tedy bylo
shledáno, že je potřeba zveřejnit záměr pachtu budovy Na konečné, a to za podmínky,
že budoucí pachtýř bude na své náklady opravovat a udržovat budovu, pacht bude
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, pachtýř se zavazuje v budově podávat
v pravidelné otevírací době informace o turistických cílech a ubytování pro návštěvníky
obce a provozovat další služby pro návštěvníky; pronájem či pach třetí osobě bude pouze
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se souhlasem obce; minimální roční pacht bude 1200 Kč. Zastupitelstvo obce tedy záměr
pachtu budovy č.p. 35 na Velké Moravě za výše uvedených podmínek schválilo. (5:0:0)
5. Žádost o dar Místní akční skupině Orlicko na svou činnost
Zastupitelstvo obce projednalo žádost Místní akční skupiny Orlicko o dar na svou činnost.
Místní akční skupina Orlicko zajišťuje v rámci své činnosti administraci Strategického
plánu Leader „Žijeme a chceme žít v pohraničí“. Prostřednictvím tohoto projektu obec
získala dotaci na realizaci Rekonstrukce místní komunikace 3c na Velké Moravě.
Na zajištění většiny aktivit, nutných pro zajištění činnosti MAS čerpá tato organizace
dotaci z Programu rozvoje venkova a proto byly veškeré služby obci poskytnuty zdarma.
Současně musí MAS veškeré výdaje nejprve předfinancovat, k čemuž čerpá úvěrové
prostředky a údajně jí tak vznikají úrokové a související náklady. Dále také MAS realizuje
další aktivity a projekty pro rozvoj regionu, na jejichž předfinancování si musí zajistit další
prostředky. Poskytnutí či neposkytnutí daru nemá žádný vliv na poskytování služeb MAS
pro další naši realizaci projektu nebo pro podání další žádosti o dotaci. Dar byl navržen
ve výši 13 400 Kč. Po diskuzi i informaci přímo od poskytovatele dotace, tj. SZIF, kdy nám
bylo sděleno, že opravdu veškeré výdaje jsou MAS vypláceny, bylo shledáno, že dar této
organizaci není z naší strany bezpodmínečný a dar tudíž nebyl schválen.
(5:0:0)
6. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku – Sdružení obcí Orlicko
Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku uzavřené
mezi obcí a Sdružením obcí Orlicko. Dodatek řeší pouze formálnosti v placení příspěvků
a jejich vyúčtování.
(5:0:0)
7. Žádost o koupi pozemku st.p.č. 94, p.p.č. 5466, 5467 a 5468 v k.ú. Velká Morava
za účelem výstavby rodinného domu – Halířovi
Na obecní úřad byla doručena žádost manželů Halířových z Králík ohledně koupě
st.p.č. 94, p.p.č. 5466, 5467 a 5468 v k.ú. Velká Morava za účelem výstavby rodinného
2
domu. Jedná se o parcely o celkové výměře 1710 m mezi Penzionem Dolní Morava
a nemovitostí pana Kromíchala. Bylo shledáno, že obec již nevlastní mnoho pozemků pro
výstavbu rodinných domů, proto by si měla zbylé pozemky ponechat pro své občany. Již
v případě minulé žádosti o jiný pozemek p.č. 5055 pro výstavbu rodinného domu
projednané na zasedání zastupitelstva dne 30. 6. 2014 bylo shledáno, že bude pozemek
p.č. 5055 sloužit jako rezerva pro výstavbu místních občanů, proto by měl být podobný
princip dodržen i zde a záměr prodeje výše uvedených parcel nebyl tedy schválen.
(4:0:1, zdržela se Eva Cehová)
8. Revize pomístního názvosloví v k.ú. Velká Morava
Na základě obnovy katastrálního operátu k.ú. Velká Morava byla zastupitelstvu obce
předložena revize pomístního názvosloví. Zastupitelé prostudovali mapové podklady
a dle vžitých názvů provedli vyškrtnutí či dopsání do těchto podkladů.
(5:0:0)
9. Revize pomístního názvosloví v k.ú. Horní Morava
Na základě obnovy katastrálního operátu k.ú. Horní Morava byla zastupitelstvu obce
předložena revize pomístního názvosloví. Zastupitelé prostudovali mapové podklady
a dle vžitých názvů provedli vyškrtnutí či dopsání do těchto podkladů.
(5:0:0)
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10. Žádost o pronájem či prodej části p.p.č. 2196 v k.ú. Dolní Morava za účelem
výstavby rybníku – Čiernik
Na obecní úřad byla doručena žádost o pronájem či prodej části p.p.č. 2196 v k.ú. Dolní
Morava za účelem výstavby rybníku od pana Čiernika, který má poblíž tohoto pozemku
chatu. Tento pozemek je určen pro výstavbu mokřadních tůní jako interakčního prvku
v rámci pozemkových úprav k.ú. Dolní Morava. Na základě informací z Pozemkového
úřadu, který pozemkové úpravy prováděl, bylo zjištěno, že se nechystá projekce
ani realizace mokřadních tůní v této lokalitě, proto může obec poskytnout pozemek třetí
osobě. Vzhledem k tom, že se jedná o pozemek, kde jsou zahrnuty veřejné zájmy
(interakční prvky) bylo shledáno, že výstavba rybníku je zde možná, avšak pozemek bude
2
pouze dlouhodobě pronajat, nikoliv prodán. Pronajato bude cca 2000 m . Podmínky
pronájmu jsou, že pronájem bude na dobu 25 let s výpovědní lhůtou 1 rok v případě
záměru výstavby technické infrastruktury či interakčního prvku. Nájemné bude ve výši
2
min. 0,1 Kč za m a rok a nájemné bude každoročně navyšováno o meziroční míru inflace.
Nájem za část pozemku tak bude činit cca 200 Kč/rok. Po skončení nájmu v případě
neprodloužení nájemní smlouvy připadne dílo obci za 1 Kč. Nájemce se zavazuje
pozemek využít k výstavbě vodního díla a k zemědělským účelům. Případné umísťování
staveb na pozemku musí být za souhlasu obce. Záměr pronájmu bude vyvěšen
až ke konci roku, kdy bude současný nájemce, společnosti ZEOS, vypovídat nájem
na tento pozemek. Za výše uvedených podmínek záměr pronájmu části p.p.č. 2196
v k.ú. Dolní Morava zastupitelstvo schválilo.
(5:0:0)
11. Žádost o prodloužení termínu předložení dokladu o kolaudaci rodinného domu
na p.p.č. 5055 v k.ú. Velká Morava - Marková
Zastupitelstvo obce schválilo žádost paní Kateřiny Markové o prodloužení termínu
předložení dokladu o kolaudaci rodinného domu na p.p.č. 5055 v k.ú. Velká Morava,
který staví. Předložení dokladu jí ukládá smlouva o smlouvě budoucí kupní ze dne
1. 3. 2010, kde se termín kolaudace požaduje do 5-ti let od podpisu. Protože je její
rodinný dům již rozestavěn a v minulosti bylo podobným žádostem také vyhověno, bylo
shledáno, že prodloužení termínu do 31. 12. 2018, jak požaduje, je možné.
(5:0:0)
12. Žádost o směnu části cesty na p.p.č. 2081 za část p.p.č. 2091 v k.ú. Dolní Morava –
Větrný vrch, s.r.o
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost společnosti Větrný vrch, s.r.o, která řeší
směnu pozemku pro obecní komunikaci v prostoru lyžařského areálu Větrný vrch.
V minulosti byl nedopatřením na obecní komunikaci umístěn objekt pro ubytování této
společnosti a společnost chce nyní situaci pozemkově řešit. Navrhuje směnu části
2
2
p.p.č. 2081 o výměře 404 m a p.p.č. 228/1 o výměře 40 m za část p.p.č. 2091 o výměře
2
444 m . Přemístěním pozemku komunikace nevzniknou obci žádné problémy,
komunikace je nyní vyježděna mimo pozemek obce a nové řešení logicky prochází daným
územím. Ke směně nebyly podány připomínky a záměr výše popsané směny byl
za podmínek, že budoucí směňující uhradí veškeré náklady spojené se směnou,
především vyhotovení geometrického plánu, poplatek za vklad do katastru nemovitostí
a daň z nabytí nemovitých věcí, schválen.
(5:0:0)
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13. Připomínka k Politice územního rozvoje – rozvoj obce
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s možností podat do 8. září připomínku
k aktualizaci Politiky územního rozvoje. K tomuto bylo navrženo, aby obec podala
připomínku ve smyslu formálních věcí tak, aby mohly být po dialogu s ochranou přírody
v krajině umisťovány také rekreační aktivity. Navržené formulace, tak jak budou
požadovány, aby byly jednotlivé články upraveny, byly zastupitelům předneseny
a zastupitelé s nimi souhlasili.
(5:0:0)
14. Žádost o prodloužení termínu předložení dokladu o kolaudaci rodinného domu
na p.p.č. 5055 v k.ú. Velká Morava – Jaroslav Míka
Zastupitelstvo obce schválilo žádost pana Jaroslava Míky o prodloužení termínu
předložení dokladu o kolaudaci rodinného domu na p.p.č. 5055 v k.ú. Velká Morava,
který staví. Předložení dokladu mu ukládá smlouva o smlouvě budoucí kupní ze dne
15. 6. 2009, kde se termín kolaudace požaduje do 5-ti let od podpisu. Protože je jeho
rodinný dům již rozestavěn a v minulosti bylo podobným žádostem také vyhověno, bylo
shledáno, že prodloužení termínu do 31. 12. 2016, jak požaduje, je možné.
(4:0:1, zdržel se Jaroslav Míka)
15. Provoz na komunikaci U Slona - Vista
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se situací ohledně komunikace U Slona – Vista. Tato
komunikace je ve vlastnictví společnosti Sněžník, a.s., ale nachází se na pozemcích obce.
Obci měla komunikace připadnout za nájem parkoviště na konečné a za pozemek pod
hotelem Vista po jejím dokončení, ale z důvodů dotační udržitelnosti projektu a z důvodu
daňového testu, aby z přepisu nemusela obec platit DPH, bude proveden převod
komunikace na obec až v roce 2035. Nicméně komunikace je veřejně přístupnou
účelovou komunikací, kdy změnu provozu musí schválit dopravní inspektorát policie ČR
a správní silniční úřad. Jelikož si společnost bez příslušného projednání uvedenými
orgány komunikaci svévolně uzavřela, byla několikrát telefonicky a písmeně vyzvána
k obnově schváleného dopravního řešení, tj. jednosměrná komunikace ve směru
od Slona po Vistu. Společnost k 25. srpnu sice uvolnila průjezd na komunikaci, ale
zároveň odstranila veškeré dopravní značení. Neustálé měnění dopravní situace vyvolává
zmatky především u návštěvníků obce, protože komunikace je část roku jednosměrná,
část roku obousměrná a část roku úplně uzavřená. Navíc dochází k nadměrnému užívání
obecní komunikace z konečné. Pokud by komunikace byla stále jednosměrná, mohli by
po její části, která by se dala vodorovným značením z komunikace oddělit, bezpečně
chodci procházet. K tomuto bylo řečeno, že pokud v nejbližší době společnost neuvede
stav do schválené podoby, nebude již jednáno se zástupci společnosti, nýbrž bude
zahájeno řízení s příslušnými správními orgány.
(5:0:0)
ZPRAVODAJ Obce Dolní Morava, měsíčník Obce Dolní Morava, vydává a tiskne Obecní
úřad Dolní Morava, Dolní Morava 35, 561 69 Králíky. Náklad měsíčníku je 120 ks, je
dodáván do domácností obce Dolní Morava zdarma a je k dispozici po vydání
v elektronické podobě na www.obecdolnimorava.cz. Zpracoval Richard Novák,
mistostarosta@obecdolnimorava.cz. Do zpravodaje může kdokoliv přispět, Vaše
přípěvky doručte na obecní úřad či na uvedený e-mail.
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