*** KLADRUBSKÉ NOVINY 1-2/2016 ***
Zpravodaj územního samosprávného celku
Milí spoluobčané,
v novém roce 2016 Vám přejeme hodně zdraví, spokojenosti, vzájemného porozumění a laskavosti,
trpělivosti a optimismu.
Vánoční i novoroční svátky jsme mohli doplnit i o kulturní zážitky. OÚ společně s NH uspořádal v kostele
sv. Václava a sv. Leopolda dva koncerty za hojné účasti návštěvníků. Ve vybraných dnech byl navíc otevřen
i hřebčín. Koně i jednotlivé expozice se těšili velkému zájmu. Přehled akcí, které nás čekají v nejbližší době,
si uvedeme v závěru Kladrubských novin.
Zastupitelstvo obce Kladruby nad Labem připravilo na podzimních zasedáních určité změny v poplatcích,
ale i v požitcích. Vzhledem k vyšším nákladům za odvoz netříděného odpadu se od 1. 1. 2016 zvyšuje
poplatek za TKO na 600,- Kč/rok/osoba, rovněž se zvyšuje poplatek za stočné na 900,- Kč/rok/osoba,
či 40,- Kč/1m3 (náklady na obě činnosti stejně převyšují poplatky, obec má kromě sanace těchto rozdílů
ještě za úkol vytvářet rezervy na opravy čistící stanice odpadních vod). V novém roce je tedy potřeba více
třídit odpad (o čemž jsme si v našich novinách již psali) a rozumně hospodařit s vodou.
Členové kulturní komise chodí gratulovat našim občanům k příležitosti jubileí (65 a 70 let a dále pak
každoročně). Současně s tím naši jubilanti obdrží balíček (došlo k navýšení z původní hodnoty 200,- Kč
na 300,- Kč). Při akcích pořádaných pro děti se zvýšila částka na drobné sladkosti apod. na 70,-Kč/dítě/akce,
které jsou zpravidla 3x – 4x do roka. Pro vítání občánků zastupitelstvo obce odhlasovalo dvojnásobné
navýšení ceny dárků pro naše nejmladší obyvatele na 500,- Kč/dítě.
Zasedání zastupitelstva obce bude ve středu 13. 1. 2016 od 18 hod. v zasedací místnosti OÚ Kladruby. (lg)

Kladrubské Polabí
Kladrubský hřebčín je od roku 1995 kulturní památkou a od roku 2002 Národní kulturní památkou.
Logickým pokračováním bylo zanesení hřebčína na tzv. indikativní seznam nemovitých kulturních památek
ČR pro možný zápis do UNESCO. Stalo se tak již v roce 2006 v duchu předchozích zápisů. Smyslem byla
ochrana významného chovu koní, zajímavé hřebčínské architektury i pastvinného areálu.
Na přelomu prvního a druhého desetiletí 21. století Mgr. Věra Kučová, náměstkyně Národního
památkového ústavu, zpracovala dvě publikace týkající se NH: Indikativní seznam ČR pro nominaci k zápisu
na Seznam světového dědictví UNESCO (2011) a následně s kolektivem autorů Hřebčín v Kladrubech nad
Labem a jeho krajina v mezinárodním kontextu (2011). Tou dobou se pod pojmem mezinárodní ochrany
hřebčína začalo výrazněji hovořit o kladrubské krajině a v roce 2012 zpracoval Ing. et Ing. Tomáš Jiránek tzv.
Management plán pro Kladrubské Polabí, které zaujímá nejenom samotnou obec Kladruby nad Labem
a Selmice, ale i širší okolí: Řečany nad Labem, Semín, Břehy, Sopřeč, Strašov, Komárov, Kolesa, Tetov,
Hlavečník, Labské Chrčice, Trnávku a Kojice.
První a na dlouhou dobu poslední informace o prohlášení části krajinného celku – území Kladrubské Polabí
za památkovou zónu přišla formou Opatření obecné povahy na obecní úřady výše zmíněných obcí na
počátku prázdnin roku 2014. Během měsíce se řada z vás, občanů obcí Kladruby nad Labem, vyjádřila k této
otázce formou námitek. Ty byly v řádném termínu hromadně zaslány na Ministerstvo kultury ČR do Prahy
a dlouhou dobu se nic nedělo.
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V souvislosti s opravami Národního hřebčína se obecní úřad snažil v loňském roce iniciovat komunikaci
se hřebčínem a jeho prostřednictvím s příslušnými orgány, majícími vztah k této záležitosti (ministerstvo
kultury, ministerstvo zemědělství, Národní památkový ústav a jeho územní pracoviště). V průběhu roku
2015 proběhlo několik jednání na OÚ v Kladrubech nad Labem v rámci zasedání zastupitelstva, v hřebčíně,
na ministerstvu kultury a v obci Lednice.
K 1. 12. 2015 přišlo další Opatření obecné povahy (1/2015) o prohlášení části krajinného celku – území
Kladrubské Polabí za památkovou zónu. V „Opatření“ ministerstvo kultury zpracovalo rozhodnutí
o uplatněných námitkách do přehledné tabulky a vyšlo vstříc drobným úpravám, které se týkají některých
dotčených obcí či významných firem (Ředitelství vodních cest ČR). Došlo k částečné redukci hranic u
Přelouče, Trnávky, Řečan n. L. a Břehů. Všechny ostatní námitky byly MK zamítnuty.
Dne 25. 11. 2015 bylo výše uvedené území Kladrubské Polabí (viz. mapa) prohlášeno za památkovou zónu.
V závěrečném poučení je uvedeno: Proti rozhodnutí o námitkách se nelze ve smyslu paragrafu 172 odst. 5
správního řádu odvolat ani podat rozklad.
Opatření obecné povahy č. 1/2015 bylo vyvěšeno na elektronické úřední desce ve stanoveném termínu
a zároveň bylo k nahlédnutí na obecním úřadu (obsahuje 70 stránek).

Informace k prohlášení památkové zóny Kladrubské Polabí
Dne 15. 12. obdržel OÚ dopis p. Jaroslava Trojana z Magistrátu města Pardubice z úseku památkové péče: …
součástí krajinné památkové zóny (KPZ) jsou kompletní katastrální území obcí Kladruby nad Labem, Selmice
a Semín a částečná katastrální území obcí Břehy, Hlavečník, Kojice, Kolesa, Komárov, Labětín, Labské
Chrčice, Lhota pod Přeloučí, Přelouč, Řečany nad Labem, Strašov, Sopřeč a Trnávka. KPZ je památkovým
územím ve smyslu par. 6 zákona č. 20/1978 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Činnost na daném území tak podléhá režimu památkového zákona.
Opatření obecné povahy č. 1/2015 stanoví podmínky ochrany:
1) Využití pozemků musí být v souladu s jejich historickým charakterem a kapacitními a technickými
možnostmi.
2) Veškeré úpravy veřejných prostranství, ploch, staveb a objektů v zastavěném území památkové
zóny a veškeré zásahy v nezastavěném území památkové zóny nesmí poškodit předmět ochrany
a musí směřovat k zachování kulturních hodnot památkové zóny.
3) Při rozhodování o nové výstavbě, modernizaci objektů a přestavbě musí půdorysné a výškové
uspořádání staveb, hmotové řešení objektů, členění fasád a použité materiály respektovat
charakter a měřítko dochované zástavby pro obec, na jejímž území se památková zóna nachází.
Významné dominanty v území a pohledy na ně musí být zachovány.
Podmínky ochrany se nevztahují na lesní hospodaření.
Naopak se přímo dotýkají vlastníků (správců, uživatelů) nemovitostí na daném území, neboť pokud by
na svém či užívaném majetku zamýšleli provést změnu stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění
zařízení, odstranění stavby, úpravy dřevin nebo udržovací práce, jsou podle par. 14, odst. 2 památkového
zákona povinni si předem vyžádat vydání závazného stanoviska příslušného dotčeného orgánu státní
památkové péče. V současnosti je jím Magistrát města Pardubice, odbor, úsek památkové péče, nám.
Republiky čp. 12, 530 21 Pardubice.
Forma závazného stanoviska se liší podle toho, jestli posuzovaná stavební činnost podléhá rozhodovací
pravomoci stavebního úřadu. Žádost o vydání závazného stanoviska je uvedena na adrese
www.pardubice.eu/úřad/formuláře/odbor správních agend.
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Podle statutu kulturních a národních kulturních památek měl být již dříve brán zřetel na význam tohoto
ohodnocení památek v Kladrubech n. L. a v Selmicích. Opatření obecné povahy tuto záležitost posunulo na
úroveň závazného předpisu.

Pokrytí mobilním signálem
Signál mobilních sítí má v našich obcích širokou škálu kvality. Na základě komunikace s panem hejtmanem
a následného dopisu starostům může dojít i k jednání s operátory poskytujícími tyto služby. Dovolujeme si
vás tedy požádat, zdali byste nám mohli napsat, kde máte problémy s kvalitním příjmem signálu a u kterého
operátora – v ideálním případě bude nejlepší poslat GPS souřadnice (dle požadavku Krajského úřadu
Pardubice) nebo alespoň název obce, jméno a číslo popisné. Tyto informace nám posílejte na
obec@kladrubynadlabem.cz , poštou OÚ Kladruby nad Labem 110, nebo osobně. Rádi je potom pošleme na
kraj k dalšímu zpracování a zlepšení služeb.

Nabídka obědů
Firma pana Rusína, která zajišťuje obědy pro Národní hřebčín (vaří Ivana Ondrášková), nabízí obědy
včetně rozvozu za 70,- Kč. Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle: 737 703 725.

Poplatky a služby Obecního úřadu Kladruby nad Labem pro rok 2016
Většina poplatků OÚ je dlouhodobě zavedena, jejich seznam uvádíme z důvodu uceleného přehledu:
Název poplatku
výše poplatku v Kč
Kopírování
A4 1 str.
2,-/list
A4 oboustr.
3,-/list
A3 1 str.
4,-/list
A3 oboustr.
7,-/list
První pes
50,Druhý a další pes
100,-/pes
TKO – popelnice
600,-/osoba
Stočné – paušál
900,-/osoba
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Stočné – za 1 m fyzické osoby
40,-/1 m3
právnické osoby
45,-/1 m3
Práce/pohotovost hasičů (i s hasičským autem)
1000,-/hod.
Sekání trávy se sekačkou (traktůrkem) mimo plochy OÚ
450,-/hod.
Práce s traktůrkem a valníčkem (přesuny materiálu apod.)
450,-/hod.
Dodání vlastních aktuálních kontrolních labor. vzorků odpadních vod přečerpání 1 m3 do ČOV (vlastní dovoz z jímek)
100,-/1m3
Hlášení rozhlasu (1x zpráva)
50,-/hlášení
Komerční hlášení (max. 3x)
500,-/hlášení
Pronájem zasedací místnosti bez topení
1000,-/započatý den+ kauce 3000,s topením
1500,-/započatý den+kauce 3000,Pronájem vybrané obecní plochy pro stánkaře
100,-/10 m2/den+10,-/m2
Pronájem obecní plochy pro stánkaře (víkendy, akce)
200,-/10 m2/den+20,-/m2
Připojení na inženýrské sítě
Vodovod
5000,Kanalizace
5000,Plyn
5000,-
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Nejbližší akce
OÚ
15. 2. (sobota) – Dětský maškarní ples v Kladrubech n. L. v hostinci U Černého koně
5. 3. (sobota) - Masopust ve všech našich obcích
12. nebo 20. 3. - Floristický velikonoční kurz v Kladrubech n. L. (později bude upřesněno)
2. 4. (sobota) - Jarní brigáda
SDH
12. 3. (sobota) - Hasičský ples v Kladrubech n. L. v hostinci U Černého koně
NH
23. 1. (sobota) – Jezdecký ples v Kladrubech n. L. v Císařském hostinci
13. 2. (sobota) – Halové závody spřežení ve Slatiňanech
20. 2. (sobota) – Seminář o chovu starokladrubských koní v Kladrubech n. L. v Císařském hostinci
Škola – SŠCHKJ
22. 1. (pátek) – Den otevřených dveří od 10.30 do 14.00 hod. od 10.30 hod. – ukázka jezdeckého výcviku
na školní jízdárně
4. 3. (pátek) – Den otevřených dveří od 10.30 do 14.00 hod. od 10.30 hod. – ukázka jezdeckého výcviku
na školní jízdárně
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