č. 3

Platba za komunální
odpad a psy

Termín splatnosti 14.května 2015
*500,- Kč/os. s trvalým pobytem
*chalupáři 500,- Kč/nemovitost
*od platby jsou osvobozené děti
narozené v roce 2015
*pes 75,- Kč
Platbu lze provést:

Nedodržování předepsané rychlosti vozidel v naší obci
Bylo znovu zahájeno řešení
neuspokojivého stavu nedodržování
předepsané rychlosti vozidel v obci na
silnici E35. Byla uskutečněna schůzka se
starostou Jičína JUDr. Janem Malým,
které se zúčastnila trojice zastupitelů naší
obce (A. Hlawatschke, R. Němec a
E. Lánská). Účastníci jednání se navzájem
informovali o stavu dopravní situace a
jednotlivých možnostech řešení.
Dle názorů expertů existuje řada opatření
s vlivem na dodržování předepsané
rychlosti, např. stavební úpravy (rozšíření
chodníků nebo vybudování „ostrůvků“ –
zúžení vozovky). V uvedených případech
se bohužel jedná o velké investice, které
by musely být financované z obecního
rozpočtu. Navíc, výsledek těchto úprav
resp. efekt je proti námi navrhovanému
řešení min. diskutabilní!
Ze strany Obce Konecchlumí je zájem o
instalaci úsekového měření rychlosti
s následným postihem rychle jedoucích
řidičů. Podobné zařízení provozují

nedaleká města Turnov a nově i Dvůr
Králové nad Labem. Obě města si tento
projekt velmi pochvalují z důvodu
účinného nástroje na dodržování
předepsané rychlosti. Na provozování
zařízení tohoto typu je třeba spolupráce
s institucí s právem výběru pokut, a proto
naše obec potřebuje souhlasné stanovisko
města Jičína.
Další podobně účinný prostředek je tzv.
„inteligentní semafor“, který světelnou
signalizaci ovládá dle rychlosti
projíždějících vozidel. Podobné zařízení je
např. ve Velkém Oseku u Kolína.

*hotovostní platbou v budově
Oú Konecchlumí (každé pondělí
a středu od 09:00 do 12:00 hod.
nebo ve čtvrtek od 17:00 do
19:00 hod.).
*bezhotovostní platbou,
převodem na č.ú.:
6627541/0100. Variabilní symbol
uvádějte číslo popisné Vašeho
bydliště. Občané Kamenice, pro
lepší identifikaci platby,
uvádějte ve variabilním symbolu
před číslo popisné bydliště číslo
„20“.

Obec Konecchlumí požaduje zařízení pro
úsekové měření rychlosti z důvodu
nejúčinnějšího řešení nevyhovujícího stavu,
proti všem ostatním možnostem.
V rámci řešení problému byla oslovena
Policie ČR a požádána o provádění
dopravních kontrol u MŠ v době příchodu
a odchodu dětí.
text

Neuspokojivá situace bývalého zemědělského dvora
Bývalý zemědělský dvůr v centru Konecchlumí i nadále hyzdí prostor navazující na
obecní dominantu – kostel sv. Petra a Pavla. V rámci řešení situace byly uskutečněny
kroky směřující k nápravě. Byl podán podnět na Stavební úřad v Jičíně na provedení
kontroly demolice budov. Vlastník budov paní Ing. Veronika Váchová byla
opakovaně písemně vyzvána k neprodlenému řešení nevyhovujícího stavu. Došlo k
zahájení jednání s vlastníkem pozemku pod demolovanými stavbami Státním
pozemkovým úřadem.
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Pálení čarodejnic
Konecchlumí u srubu nad
skálou od 18:00 hod.
Kamenice ve skále
od 19:00 hod.
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Zeleň přesahující
do prostoru komunikací

Jaro v Kamenici

7. veřejné zasedání
zastupitelstva
Veřejné zasedání zastupitelstva Obce
Konecchlumí se bude konat ve středu
29. dubna 2015 od 18:00 hod. v
budově Oú Konecchlumí.

Okrsková soutěž
v požárním sportu
V sobotu 23.května 2015 proběhne
v Šárovcově Lhotě okrsková soutěž
v požárním sportu. Provizorní závodiště
bude na louce po pravé straně při
příjezdu do obce. Čas zahájení
závodů je předběžně naplánován na
13-14 hod. (upřesní se).

V naší obci je bohužel několik míst, kde
zeleň (větve stromů a křovin) z pozemků
našich spoluobčanů výrazným
způsobem zasahuje do prostoru místních
komunikací. Žádáme spoluobčany, aby
při údržbě zeleně přihlíželi k faktu, kdy je
nutné svoji zeleň "krotit" způsobem, který
zamezí její prorůstání za hranici pozemku.
Vzhledem k ohrožení průjezdnosti
několika úseků např. traktoru s pluhem,
bude v tomto postupováno následujícím
způsobem. Nedojde-li ze strany
soukromých vlastníků k odstranění
nepřijatelného stavu přesahující zeleně
do prostorů komunikací, bude
postupováno dle Nového občanského
zákoníku, kdy vlastník konkrétního
pozemku bude písemně vyzván k
neprodlenému řešení této situace.
Nebude-li ani po písemné výzvě daný
úsek uveden do uspokojivého stavu,
bude toto provedeno obecním
pracovníkem a hrazeno z rozpočtu
obce. Vzhledem ke zbytečným výdajům,
které budou z obecního rozpočtu
případně vynakládány, bude toto
následně zveřejněno.

Tajný výlet nejen pro děti
V sobotu 16.května se bude konat další
ročník tajného turistického výletu, který
se těší více jak dvacetileté tradici.

Převod kostela sv. Petra a Pavla v Konecchlumí
Při 6. zasedání zastupitelstva nastalo mj. schvalování návrhu smlouvy na převod
kostela sv. Petra a Pavla do vlastnictví Obce Konecchlumí. V loňském roce byl
požádán vlastník (Římskokatolická církev, farnost v Železnici) o bezúplatný převod
budovy kostela, souvisejících pozemků a inventáře, do vlastnictví Obce
Konecchlumí. Ekonomická rada farnosti Železnice žádost schválila a postoupila na
Královehradecké biskupství, které je oprávněné v těchto věcech rozhodovat.
Bohužel, Královehradecké biskupství schválilo pouze převod budovy a pozemků,
bez inventáře. Zastupitelstvo obce s převodem bez inventáře nesouhlasilo. Byla
proto vypracovaná doplňující žádost, ve které se žádalo o převod nejen kostela a
souvisejících pozemků, ale i inventáře.
Obec Konecchlumí o převod kostela do svého vlastnictví usiluje zejména z důvodu
snahy o udržení přijatelného stavu nemovitosti, jakožto nepopiratelné dominanty
naší obce. Bohužel, současný vlastník (Farnost v Železnici) nedisponuje prostředky,
které by umožňovaly alespoň min. zajištění správy budovy. Současně vlastní několik
dalších kostelů v okolí, které jsou ve velmi špatném stavu a i z tohoto je patrné, že
neexistuje možnost, jak správu a základní údržbu našeho kostela zajišťovat. Obec
Konecchlumí má zájem se pokusit pomoci, ale k tomuto je bezpodmínečně nutné
být vlastníkem spravovaného majetku. Železnická farnost v čele s panem farářem
Josefem Kordíkem, je absolutním podporovatelem našich kroků. Jiný pohled má
zatím bohužel Královehradecké biskupství…
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Kontejner na bio-odpad
Za kostelem sv. Petra a Pavla
v Konecchlumí je od 1.dubna
umístěn modrý kontejner na bioodpad.
Do kontejneru patří: tráva,
plevel, zbytky ovoce a zeleniny,
zbytky pečiva a obilnin, čajové
sáčky, kávová sedlina, větve (co
nejvíce zpracované –
prostorová náročnost), zbytky
rostlin, listí, piliny, dřevní štěpka,
zemina z květináčů.
Do kontejneru nepatří: živočišné
zbytky, maso, kosti, kůže,
uhynulá zvířata, exkrementy
masožravých zvířat, tekuté
zbytky jídel, oleje, biologicky
nerozložitelný odpad, skořápky
od vajec, znečištěné pililny,
popel, uhlí, nebezpečný odpad,
cigarety, textil.
Současně byl před schodiště
kostela nově umístěn plastový
kontejner na hřbitovní odpad.

Exkrementy na chodnících
a veřejných prostranstvích
Jarní období s sebou mnohdy
přináší jednu nepříjemnou vizitku
některých našich „zvířecích
spoluobčanů“. Vzhledem k několika
měsíčnímu období, kdy není
prováděno sekání veřejné zeleně, je
většina tohoto prostranství doslova
poseta psími exkrementy. Bohužel,
množí se případy, kdy se
exkrementy objevují i na chodnících
a v prostorech kolem dětského
hřiště ve sportovním areálu.
Důrazně žádáme všechny
spoluobčany, aby si zajistili svá
domácí zvířata (nejen psy, ale i
slepice) na svých pozemcích, popř.
na vycházkách psí exkrementy
sbírali.

Hledáme obsluhu
svahové sekačky Spider
Obec Konecchlumí hledá zájemce
o pozici pracovníka obsluhy
svahové sekačky Spider. Zájemci se
mohou hlásit na tel.: 607 679 584
nebo na e-mail:
starosta@konecchlumi-obec.cz
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