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TÉMA ZPRAVODAJE: DOPRAVNÍ SITUACE V OBCI
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
léto a prázdniny jsou v plném proudu a Vám se dostává do rukou opět zpravodaj obce Otaslavice.
Srážky, které nás provází téměř každý druhý den, jsou přínosem pro vegetaci, ale zemědělcům ztěžují
podmínky pro dokončení sklizně. Přesto věřím, že se vše podaří sklidit včas a že si ještě užijeme spoustu
slunných dnů.
V tomto zpravodaji se zaměříme zejména na problém parkování v naší obci. Stále se potýkáme
s neukázněnými řidiči, kteří parkují na chodnících a místech, které jsou pro parkování nevhodné. Doufám, že
tento zpravodaj otevře oči všem neukázněným řidičům.

KULTURA A SPOLEČNOST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE

V měsíci srpnu, 7. a 21., jsme pro zájemce
připravili zpestření prázdninových dní, a to formou
letního kina. První promítání se sice uskutečnilo pro
nepříznivé počasí v sále sokolovny, „Ženy v Běhu“ se
doufám představí v areálu koupaliště a „letňák“
bude v plné parádě.

Nastal čas, kdy dosud platný územní plán
vyžaduje stále více změn. Tyto změny vyplývají jak
ze situace ve výstavbě, tak v nové situaci katastrální,
kdy bylo k našemu katastru přičleněno katastrální
území Chaloupky u Otaslavic a od 8.8. 2019 byl
katastr oficiálně sloučen. Zastupitelé proto na
posledním zasedání schválili pořízení nového
územního plánu obce. Je to řešení komplexní a
vzhledem k množství změn a potřebných úprav je
pořízení nového územního plánu výhodnější než
vydávání dodatků. Jakmile budou práce na novém
územním plánu zahájeny, budou postupně
organizovány také veřejné diskuse a připomínková
řízení pro občany, v jejichž zájmu se územní plán
pořizuje.

24. srpna vás zve do areálu koupaliště PV
večerník. Připraven je zajímavý program, především
pro děti.
31. srpna se v Brodku u Prostějova uskuteční
další ze série „Her bez hranic“. V zábavných
soutěžích a úkolech se utkají reprezentanti
Mikroregionu Předina. Podrobnosti najdete na
plakátech.
1. září se pokusíme trochu zpříjemnit
především dětem „Konec prázdnin“. Od 14:00 hod.
na koupališti a Discgolfovém hřišti proběhnou
zábavné soutěže pro děti a bohatý doprovodný
program. Srdečně zveme jménem Obce Otaslavice,
TJ Sokol Otaslavice a dalších organizátorů.
Již nyní si dovolíme připomenout hlavní
akce, plánované na letošní hody. 27. září se v sále
sokolovny uskuteční divadelní představení –
Pohádková show, ve které se budou moci především
děti setkat se známými pohádkovými postavami, od
Frozen, přes Spidermana až po Harryho Pottera.
V neděli se můžete těšit na již tradiční Buchtobraní
a nově také na výstavu historické zemědělské
techniky. Mládež určitě nepřijde o tradiční
Hodovou zábavu. A k dispozici budou i naše
muzeální expozice, jak v budově fary muzeum
řemesel, tak v malém sále sokolovny Muzeum Josefa
Františka.
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FINANCE
K 31. 7. 2019 získala naše obec na daňových
příjmech 10 800 000,- Kč.
INVESTIČNÍ AKCE
Do konce měsíce srpna je dle dodatku ke
smlouvě, schváleného zastupitelstvem obce,
přerušena výstavba a rekonstrukce komunikace
Trávníky a to z důvodu průtahů v pokládce kabelů
NN ze strany společnosti E-ON a Povodí Moravy.
Pokračování akce bude zahájeno v prvním
zářijovém týdnu.
Obec Otaslavice požádala o dotaci na
výstavbu 4 dětských hřišť v obci, bohužel z důvodu
převisu poptávky nebylo naší žádosti vyhověno.
Přesto se zastupitelstvo obce rozhodlo provést
přestavbu stávajícího dětského hřiště v areálu
sokolovny a financovat pokračování na str. 4
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pokračování ze str. 1 tuto zásadní rekonstrukci

z vlastních prostředků, bez dotací.
V současné
době
je
vypracovávána
projektová
dokumentace
na
rekonstrukci
komunikace Zahrady, v dolní části, od křižovatky u
Rajčurny, po křižovatku u domu č.p. 411.
V minulém týdnu Obec Otaslavice uzavřela
kupní smlouvy na nákup nemovitostí č.p. 123 na
Sýpkách a č.p. 210 v Pohoršově. Věříme, že nákup
těchto nemovitostí umožní zachování klidové zóny
v historické části Sýpek v okolí kostela a hřbitova a
ve druhém případě umožní provedení úprav, které
povedou k vyšší bezpečnosti chodců v kritickém
místě komunikace.
V červenci bylo na opěrnou zídku parkoviště
u obchodu pana Makoše (Komárkovo) instalováno
zábradlí. Jde o důležitý bezpečnostní prvek, neboť
zídka je v nejvyšším místě vysoká více jak metr.
Současně bude plnit funkci dekorační po doplnění
květinových truhlíků, a také funkci informační,
k čemuž bude sloužit poměrně velká tabule
připravená pro informační a orientační mapku obce.
Ta bude součástí připravovaného informačního
systému pro celou obec.

V souvislosti s tímto apelem na občany – řidiče
pevně věříme, že dojde ke zlepšení situace a ke
konci roku plánované kontroly Policií ČR budou
moci konstatovat, že v Otaslavicích jsou ukáznění
řidiči. Šetřete si peníze na Vánoce, neutrácejte za
pokuty!
ČÍSLO POPISNÉ – MÁ SVŮJ VÝZNAM!
Každá nemovitost – dům má přiděleno své
číslo popisné. Jsou v naší obci případy, kdy majitelé
nemovitostí nemají své budovy tímto číslem
popisným označeny. Prosíme proto všechny občany,
aby označení svých domů číslem popisným
zkontrolovali a případně označení umístili tak, aby
bylo číslo jasně viditelné z ulice či přístupové
komunikace. Usnadníte tak práci doručovatelům a
přepravcům zboží.

NA ZÁVĚR
Závěrem přejeme všem příjemné a pohodové
prožití zbytku prázdnin, dětem pak pohodový vstup
do nového školního roku a těšíme se na setkání
s Vámi na akcích, organizovaných Obecním úřadem
Otaslavice.

MRZÍ NÁS
V posledních měsících a lze říct i letech, se
velmi zhoršuje situace v dopravě v obci, především
co se týká parkování vozidel jak na hlavní, tak i na
místních komunikacích. Abychom mohli tuto
situaci řešit, je třeba přijmout některá opatření jak
na straně obce, tak i občanů. Napomoci může i
tematická příloha, která je součástí tohoto
zpravodaje. Nejen parkování však způsobuje
problémy v naší obci. Je na místě vyzvat především
rodiče, aby dohlíželi na pohyb svých dětí po
komunikacích v obci, především na kolech,
koloběžkách a všech dalších udělátkách s kolečky.
Mnohdy se děti pohybují dosti nebezpečně a na
komunikacích se objevují i děti velmi malé, které by
bez rodičů na silnice vůbec neměly vyjet.

koupaliště Otaslavice

Obec Otaslavice

Závěrem k této problematice vyzýváme
občany k dodržování dopravních předpisů. Nejen co
se týká parkování, ale také dodržování všech
ostatních pravidel. Vždy mysleme na to, že dopravní
nehoda není náhoda! Zdraví máme jen jedno.
Marek Hýbl, starosta obce,

Ing. Mojmír Sokol, Ing. Vladimír Ambros, místostarostové
Olomoucký kraj finančně přispěl na akce:
Přírodní koupací biotop Otaslavice, Rekonstrukce komunikace pod bytovkou Otaslavice – 2,
Vybavení JSDH Otaslavice.
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