Zpravodaj obcí Hošťka a Žebráky

Říjen - Prosinec 2017
Informace o územním plánu
Územní plán, který je nedílnou součástí rozvoje obce do dalších let, je v současné době před
dokončením. Bez územního plánu nemůže obec žádat o dotační tituly, nemůže se nic stavět a
budovat. Tyto skutečnosti jsou dané zákonem.
Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho
plošného a prostorového uspořádání (dále jen "urbanistická koncepce"), uspořádání krajiny a
koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména
zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo
opětovnému využití znehodnoceného území (dále jen "plocha přestavby"), pro veřejně
prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky
pro využití těchto ploch a koridorů.
V obci byly dokončeny tyto akce:
-

Nátěr střešní krytiny na budově ZŠ a MŠ Hošťka ( dotace Plzeňského kraje rozvoj
venkova).
Dokončení opravy fotbalového hřiště (dotace Plzeňského kraje rozvoj venkova).
Téměř dokončený projekt revitalizace hřbitova ( dotace Česko – německý fond
budoucnosti)

Rozšíření kanalizace v jihozápadní části obce Žebráky
O stavební povolení zažádala obec již 1. 10. 2014. Tato úprava je však vázaná na dokončený
uzemní plán. Proto obec nově podala Žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení.
Rádi bychom na tuto rozsáhlou akci požádali o dotace, které rovněž závisí na dokončení
územního plánu. Je požadováno prodloužení platnosti stavebního povolení o 2 roky a
současně prodloužení lhůty k dokončení stavby do 12/2018.
Žádáme občany o trpělivost.
Obchod se smíšeným zbožím
Otevírací doba:
Pondělí - Pátek
Sobota
Neděle

6: 30 – 11: 00
7: 00 – 10: 00
Zavřeno

14: 00 – 16: 30

Pracovní doba Obecního úřadu pro veřejnost – úřední hodiny
Pondělí 7:30 - 15:30
Středa 7:30 - 17:30
Plánované akce:
Povídání o minulosti rumunských Slováků s Radkem Ocelákem, M.Sc. - 11. 11. 2017.
Posezení pro seniory - 24. 11. 2017.
Mikuláš - prosinec 2017.

Blahopřejeme oslavencům, kteří oslaví narozeniny v nadcházejícím
čtvrtletí.
Sběr fotografií stále probíhá
Chtěla bych vám poděkovat za aktivní spolupráci na tomto rozsáhlém projektu. Půjčování
fotografií přesáhlo i hranice České republiky a já si vaší důvěry velmi vážím.
Do projektu bych ráda zahrnula i předměty, které připomínají naše slovenské předky žijíci
v Rumunsku a voliňské Čechy. Při reemigraci si sebou přece jen něco málo přinesli, ať to byl
kroj, šátek, nebo hračka, či fajfka. Předměty si jen vyfotografuji a vrátím. Najde se nějaká
památka či drobnost, kterou chcete ostatním ukázat.
Lucie Valíčková, kronikářka obce (777 642 979).

Milí spoluobčané přejeme vám klidný závěr roku.
A těšíme se na setkání s vámi na společenských akcích obce.

Chtěli byste zveřejnit nějakou informaci? Je možné použít webové stránky obce
www.hostka-tc.cz, nebo tento Zpravodaj. Požadavek můžete dát na OÚ.
Nejpozději však do 15. dne měsíce ledna 2018.
Tyto čtvrtletní rozhledy vydává: Obec Hošťka, Lucie Valíčková.

