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Změny ve vedení obce

V měsíci dubnu rezignoval na svoji funkci starosty i
členství v zastupitelstvu obce p. Petr Raba. Novým
starostou obce byl zvolen Filip Klíma, funkci
místostarosty vykonává Petr Nouza.

Obecní úřad
Úřední hodiny Obecního úřau jsou každé úterý od
18 do 19 hodin, urgentní záležitosti možno řešit po
tel. domluvě se starostou či místostarostou
kdykoliv.

Filip Klíma:

telefon
mobil
email:

384 388 385
777 870 914
starosta@dolnipena.cz

Petr Nouza

telefon
384 320 920
mobil
777 159 129
email: mistostarosta@dolnipena.cz

Nová internetová stránka obce
V minulých dnech byla zprovozněna internetová
stránka obce na adrese

www.dolnipena.cz
Zde bude Obecní úřad zveřejňovat různé informace
o své činnosti, jednáních zastupitelstva a dalším
obecním dění. Součástí je i kronika a fotogalerie.
Jednou z dalších rubrik je i sekce Podnikatelé a
firmy v Dolní Pěně. Zde nabízí Obecní úřad
možnost pro místní firmy a podnikatele zveřejnit za
mírný poplatek základní informace o své firmě a
nabízených službách. Možné je také umístění
odkazu na již existující firemní stránky. Bližší
informace na úřadě.
Stránky se budou postupně doplňovat a vylepšovat.
Rádi bychom shromáždili a následně na této stránce
zveřejnili nejrůznější informace o historii obce a
další zajímavosti. Každý, kdo by chtěl přispět

nějakým článkem, fotografií či např. poznatky
z historie obce, je vítán a může je předat na Obecní
úřad.
Pro kontakt s Obecním úřadem je také možno
využít nově zřízený oficiální email:

obecni.urad@dolnipena.cz.
Obecní úřad dále nabízí zasílání zpráv, např.
Pozvánek na jednání zastupitelstva či jiná oznámení
na vaše emailové adresy, stačí zaslat váš požadavek
na výše uvedený obecní email.

Výsledky referenda o přistoupení
k Evropské Unii
Referenda o přistoupení ČR, konaného ve dnech
13.-14. 6. 2003 zúčastnilo v okrsku Dolní Pěna 58
z celkového počtu 93 oprávněných občanů,
tj.62,37%. Hlasů pro bylo 46, tj.79,31%. Hlasů proti
bylo 12, tj. 20,69%.

Nejdůležitější usnesení
schůze zastupitelstva

z poslední

Prodej obecních pozemků: Při prodeji obecního
pozemku soukromému nabyvateli je tento nabyvatel
povinen si zajistit a zaplatit všechny administrativní
a geodetické úkony s tímto prodejem spojené. Při
prodeji pozemku těsně přiléhajícímu ke stávajícím
pozemkům nabyvatele, kterým dojde k vyrovnání
hranic, nebo k vyřešení složité majetkoprávní
situace a jehož výměra nepřesáhne 100 m2, činí
cena 40,- Kč/m2. Ve všech ostatních případech určí
prodejní cenu v konkrétním případě zastupitelstvo v
rámci usnesení o prodeji.
Záměr obce vybudovat splaškovou kanalizaci:
Byl schválen záměr investičního projektu splaškové
kanalizace a čistírny odpadních vod společně pro
obce Dolní a Horní Pěna.
Dále bylo schváleno zadání zpracování projektové
dokumentace na kanalizaci společně s obcí Horní
Pěna projektantem Ing. Růžičkou. O rozdělení
nákladů na zpracování této projektové dokumentace
budou dále jednat starostové obou obcí. Doporučení

zpracovatele Ing. Růžičky je dělit tyto náklady
podle počtu trvale přihlášených obyvatel
v jednotlivých obcích.
Společná realizace splaškové kanalizace se jeví
jako organizačně a ekonomicky nejvýhodnější
varianta. V každém případě se jedná o investici,
jejíž realizace připadá v úvahu v horizontu
několika let, zejména co se týče zpracování
projektu a zajištění finančních prostředků z fondů
Evropské Unie.
Žádosti o stavební povolení:
Zastupitelstvo schválilo usnesení, že Obecní úřad je
povinen před vydáním kladného stanoviska
k žádosti o stavební povolení si vyžádat předem
souhlasné stanovisko architekta – zpracovatele
územního plánu. Bez tohoto souhlasného stanoviska
nesmí obecní úřad souhlas se stavebním povolením
udělit.
Pro žadatele o stavební povolení uvádíme kontakt
na ing. Arch. Ťukalovou: tel: 387 413 480, mobil:
721 760 250.

Dětské hřiště a tenisový kurt
Během měsíce dubna byla dokončena stavba
tenisového kurtu – pokládka antuky, instalace
vodovodní přípojky a dalšího vybavení hřiště. Nyní
je již vše připraveno, aby si zájemci o tenis mohli
zahrát svoji oblíbenou hru. Tenisový kurt byl svěřen
do péče p. Jirkovi (mobil 723 720 892). Případní
zájemci o hru nechť se obrací přímo na něj.
V prostoru za tenisovým kurtem se nyní provádí
zavážka sutí, což by mělo být dokončeno v průběhu
letošního roku. V následujících letech by zde měly
vzniknout další části sportoviště.
Obecní úřad vítá připomínky a náměty, jakou
podobu by tato rekreační zóna měla mít, např. pro
které sporty by měl být prostor upraven (fotbal,
volejbal, plážový
volejbal, baseball, atletická
sportoviště, atd.).
Obecní úřad Dolní Pěna

Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s obecními úřady Dolní a Horní
Pěny pořádají v neděli dne 29. 6. 2003 od 14 hod v prostorách sportoviště
v Dolní Pěně radostné odpoledne pro děti pod názvem

VÍTÁNÍ PRÁZDNIN
Na programu jsou







dětské soutěže
ukázka požárního útoku
kácení máje
opékaní vuřtů
volba Miss prázdniny
volná zábava s reprodukovanou hudbou a tancem

Při vyhlašování výsledků budou děti odměněny diplomy a věcnými cenami
od tradičních sponzorů.
Občerstvení je zajištěno.

