Děhylovský zpravodaj 3/2003
Z činnosti obecní rady a zastupitelstva obce za obdoví do zasedání Zastupitelstva obce
dne 8.9.2003
Od minulého řádného jednání zastupitelstva obce, které se konalo dne 2.6.2003 se obecní rada
sešla na svých jednáních ve dnech 25.6.,13.7.,11.8. a 27.8.2003 a zabývala se z pověření
zastupitelstva obce mimo běžné a agendy následujícími záležitostmi:
Především přípravou a realizací investičních akcí v obci podle usnesení ZO a podle
schváleného rozpočtu obce a dále opravami obecního majetku.
- v měsíci červnu byla dokončena oprava místního rozhlasu firmou p. Šimíčka z Klimkovic
- v měsíci červenci proběhla zastupitelstvem schválená rekonstrukce místní splaškové
kanalizace na Starém kopci podle zásad Generalu obecní kanalizace v celkové finanční výši
800 000 Kč. Dále byla provedena provizorní úprava povrchu vozovky formou asfaltového
nástřiku ve finanční výši 49 999 Kč.
- v měsíci červenci proběhla zastupitelstvem schválená oprava fasády obecního úřadu
v prostoru pod rampou místní pošty a pod rampou u jídelny MŠ a dále kolem vstupu do
budovy obecního úřadu s cílem zlepšení vzhledu budovy OÚ.
- v měsíci červenci byla objednána a provedena instalace veřejného osvětlení ulice Nová na
firmou p. Ondruše, Hlučín v ceně 28 000 Kč
- v měsíci srpnu proběhla zastupitelstvem schválená I. etapa rekonstrukce obecní kaple, která
spočívala v celkové rekonstrukci věžičky kaple formou celkové výměny, včetně oplechování
a dále v opravách krovu kaple výměnou poškozených nebo shnilých částí krovu za nové. Dále
podle požadavků památkářů byly sjednoceny nátěry střechy, oplechování věžičky a dalšího
oplechování budovy. Nátěrové práce byly provedeny nad rámec objednávky a činily celkem
43 000 Kč
Pro informaci uvádíme, že v tomto prostoru je v rámci snahy o komplexní řešení při druhé
atapě opravy kaple v r. 2004 ještě dále poptávána oparava opětné zdi a související místní
komunikace směrem ke studním. Nově se zde objevuje otázka statického posouzení okolí
kaple.
- v průběhu měsíce července a srpna proběhla zastupitelstvem schválená oprava ohřevu TUV
v budově OÚ s cílem přinést úsporu nákladů za ohřev eplé užitkové vody
- v průběhu prázdnin byla provedena i s pomocí studentských brugádníků oparava nátěrů
plotů u školky, obecního úřadu a základní školy. V místech kde bylo oplocení poškozeno bylo

provedeno přepletení pletina plotů případně výměna celé části poškozeného oplocení. Zbývá
provést výměnu sloupků nebo oplocení u ZŠ v části související s hlavní cestou.
Dále byly provedeny nátěry oplechování, okapů a parapetů na základní škole, obecním úřadu
a hasičské zbrojnici i s pomocí členů hasičského sboru. V souvislosti s těmito pracemi byla
provedena oprava omítky a nátěr fasádní barvou u budovy přístavby ZŠ a na zastávce u ZŠ.
Práce, které nebyly v letošním roce dokončeny a podobné udržovací práce na majetku obce
budou pokračovat v příštím roce.
- jsou objednány a v průběhu podzimu by měly proběhnout dále oprava autobusové zastávky
U Potoka a provedení míství kanalizace na ulici Porubská mezi p. Drastichem a Salgou (podle
zásad Generalu obecní klimatizace)
- probíhala a probíhají jednání o protipovodňových opatřeních v dolní části obce na ulici
U Potoka a Ke Koupališti. Pro rok 2003 byla odsouhlasena oparva zatrubnění vodoteče na
pozemku 622-p. Honěk - viz. text níže
- byly važádány finanční nabídky řešení opravy povrchu místních komunikací ulice Skalní
a Postranní asfaltováním povrchu. Zastupitelstvo obce schvaluje provedení zpevnění povrchu
vozovky na ilici Skalní za cca 160 000 Kč, za příznivých povětrnostních podmínek ještě
v podzimních měsících v r. 2003, na ulici Postrannní z důvodů tam probíhajících stavebních
prací rozhodlo obecní zastupitelstvo s provedením akce vyčkat.
Probíhala jednání mezi obcí a SSMSK Opava (Správa silnic MS kraje) o pozemcích v jejich
vlastnictví na území obce. Jedná se o pozemky pod chodníky p.č. 869, 870, 871, 873, 874,
875, 876 (od křižovatky na Dobroslavice po obou stranách Porubské až k ulicím U Potoka
a Ke Koupališti). Pochopitelně oparvy a údržby těchto chodníků ze strany obce je v případě
jiného vlastníka stížená, stav chodníků v obci všichni velmi dobře známe a proto začala
probíhat jednání o převodu tohoto majetku na obec a jeho podmínkách.
Z rozhodnutí obecní rady byl a je kontrolován stav kanalizačních vpustí na státní silnici
(majetek SSMSK Opava) a na místních komunikacích (majetek obce).Ve věci poškozených,
chybějících nebo jinak nevyhovujících vpusí na státní silnici je jednáno nápravu s SSMSK
Opava. Podobně nevyhovující nebo nedostatečné vpustě na místních komunikacích budou
řešeny v rámci rozpočtu obce.
Opaření pro následkům přívalových dešťů ulice U Potoka a Ke Koupališti
Pro podzim roku 2003 schválilo zastupitelstvo obce realizaci opravy místní vodoteče přes
pozemek 622 (ulice U Potoka pozemek p. M. Hoňka). Dno vlastní vodoteče je ve vlastnictví
obce.

Přes zmíněný pozemek prochází místní vodoteč z Tyralova dolu až do Děhylovského potoka.
Zároveň zmíněná vodoteč stahuje povrchové vody při místních srážkách a přívalových
deštích. Přes zmíněný pozemek v současné době vede zatrubnění rourou o průměru 400 mm.
Při běžných srážkách toto odvodnění naprosto postačuje, v případě přívalových dešťů se stává
nedostačující a dochází k zaplavování místní komunikace a majetku místních občanů.
Kdané problematice je nutno uvést, že se nemůže jednat o jedno opatření nýbrž o komplex
opatření v dolní části obce tj. v okolí ulic U Potoka a Ke Koupališti, které budou zpracovány
projekčně.
1. součástí tohoto komplexu opatření musí být kromě řešení zmíněné vodoteče přes pozemek
622 i výše na vodoteči pro zmenšení průtokové špičky, a řešení této zmíněné vodoteče na
obecním pozemku - tj. vedle pozemku p. Matěje. Musí být projekčně řešeno s odpovědnou
firmou
2. opatření na souvisejících polnostech (druh výsadby) a vytvoření zábran proti zaplavování
(brázda + nýsyp) jednáno s Agroproduktivou
3. odvodnění ulice Ke Koupališti, případně prostor u tenisových kurtů - jednáno s prováděcí
firmou
4. řešení otázek kanalizačních vpustí na ulici Porubské (součást jednání s SSMSK Hlučín)
5. řešení kanalizace v prostoru kolem kurtů směrek ke statku.
Další možnosti řešení a souvislosti vyplynou při odborném řešení problematiky.
Žádosti o dotace pro rok 2004
Obecní rada a zastupitelstvo obce se dále zabývá přípravou podkladů pro jednání a žádostí
o dotace z dotačních titulů kraje a z programu obnovy vesnice tj. z ministerstva pro místní
rozvoj pro rok 2004. Jedná se o následující investiční akce:
A) rekonstrukce obecní kaple II. etapa
B) oprava místních komunikací
C) Starý kopec, II. etapa, chodník
D) v případě možnosti operativně zařadit obnovu KD

Obnova KD
Pro informaci občanů je dále připojen soupis činností obce související s obnovou KD. Snahy
obce o obnovu trvají již 2,5 roku, přesto nejsme ještě u konce snažení. Všechny podklady
a dokumenty požadované po obci ze strany orgánů činných ve stavebním řízení byly

odevzdány řádně a včas. Na další straně uvedená tabulka se soupisem činností obce snad
hovoří sama za sebe. Zároveň nejlépe informuje o stavu jednání k dnešnímu dni.
9.3.2001 Požár Kulturního domu
30.4.2001 Likvidace požařiště obcí Děhylov
30.4.2001 Zpracování studie a dokumentace k územnímu řízení o umístění 5.5.2001 stavby
10.6.2001 Předání dokumentace zpracovatelem 10.6.2001
11.6.2001 Podání 1.návrhu na Územní rozhodnutí obcí na odbor výstavby Hlučín
27.7.2001 Podání 2.návrhu na ˇuzemní rozhodnutí obcí na odbor výstavby
Hlučín
10.8.2001 Oznámení odboru výstavby o zahájení územního řízení
27.8.2001 Podání námitek f. Sakura k vydání ÚR na odbor výstavby Hlučín
15.9.2001 Doplňování dokumentace po námitkách f. Sakura a odboru výstavby
Hlučín
15.10.2001 Ústní jednání na odboru výstavby o námitkách svolané na 26.9.2001
(p. Ševčík 3x nepřišel na jednání)
16.10.2001 Přerušení řízení o umístění stavby KD na 60 dní odborem výstavby,
s odkazem pro f. Sakura na soud, ve věci "výhledu z oken objektu hospody".
10.1.2002 Podává f. Sakura své námitky k projednání u Okresního soudu v
Opavě.
14.1.2002 Stavební odbor Hlučín prodlužuje přerušení územního řízení do vyšetření sporu
Okresním soudem, č.j. Výst.1370/1472/01 Tch
3.4.2002 Okresní soud Opava vydává, kterým určuje, že o námitce f. Sakura je z titulu
stavebího zákona kompetentní rozhodnout stavební odbor Měst.Úřadu v Hlučíně
23.5.2002 Usnesení nabylo právní moci
31.5.2002 Obec Děhylov žádá stavební odbor v Hlučíně, aby na podkladě usnesení Okresního
soudu vydal územní rozhodnutí ke stavbě
Kulturního domu
5.6.2002 Oznamuje stavební úřad pokračování územ. řízení o stavbě KD, s možným podáním
námitek do 15 dnů.
2.7.2002 Vydává stavební odbor Měst.úřadu v Hlučíně územní rozhodnutí o
umístění stavby KD v Děhylově, pod č.j. Výst. 1370/1472/01/Tch,
s možností odvolání do 15 dnů. (na stejném místě kde stále stojí
část budovy)

30.7.2002 Dne 30.7.2002 podává f. Sakura odvolání proti územnímu rozhodnutí
Okresnímu úřadu v Opavě, Referát regionálního rozvoje.
20.8.2002 Stavební odbor v Hlučíně vydává obci Děhylov oznámení o podaném
odvolání
2.9.2002 Podává obec Děhylov své vyjádření k odvolání f. Sakura k Okresnímu úřadu
v Opavě, spolu s požadovanými podklady.
29.10.2002 Vydává Okresní úřad v Opavě, "rozhodnutí o odvolání", kterým
potvrzuje územní rozhodnutí z 2.7.2002 s tím, že proti němu se dále nelze odvolat.
3.12.2002 Objednává obec Děhylov zpracování dokumentace KD pro stavební
povolení u f. Žabenský
28.4.2003 Obec Děhylov podává u stav.odboru v Hlučíně žádost o vydání stavebního
povolení ke stavbě KD, včetně dokumentace a všech
požadovaných příloh.
13.5.2003 Vydává stavební odbor Hlučín "výzvu a rozhodnutí" obci Děhylov k dalšímu
doplnění dokumentace ke stavebnímu povolení, a to do 20
dnů. Doplnění je obcí zajištěno a předáno
30.6.2003 Oznamuje stav.odbor Hlučín obci Děhylov "zahájení stav.řízení"
ke stavbě "obnova kult.domu", pod č.j. Výst. 860/837/03/Tch, s
možností podání námitek do 7 dnů.
Firma Sakura podává v zákonné lhůtě námitky na stav. odbor v
Hlučíně.
22.7.2003 Vyzývá stav.odbor Hlučín obec Děhylov k dalšímu doplnění předložené
dokumentace, s termínem do 20 dnů od doručení. tj. do
15.8.2003.
15.8.2003 Předává obec Děhylov požadovanou dokumentaci stavebnímu úřadu v
Hlučíně
8.9.2003 Oznamuje stav.obor v Hlučíně možnost podání námitek proti dokumentaci do 7 dnů

