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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
nejprve opět pár slov ke dvěma záležitostem, které na tomto místě popisuji již delší
dobu. Opět pokročilo zpracování návrhu územního plánu našeho městyse. Dne 10. června
jsem s ing. Krylem a p. Nývltovou ze stavebního odboru MěÚ Náchod navštívili zpracovatele
plánu – firmu Urbaplan v Hradci Králové – a dokončili jsme tam poslední úpravy textové
části na základě připomínek všech dotčených orgánů (CHKO, Kr. úřad ….). Zároveň bylo
dokončeno zpracování výkresové části návrhu plánu v digitální podobě, což požaduje nám
nadřízený orgán. Tato digitalizace přišla Machov na téměř 50 tis. Kč (část bude uhrazeno ze
získané dotace). Nyní bude vypracován čistopis návrhu a znovu předložen k posouzení
Krajskému úřadu z hlediska souladu s ostatními územními plány. Na tento úkon je stanovena
lhůta max. 30 dnů od dodání návrhu. A poté už bude opět následovat vyhlášení veřejného
projednání návrhu, které bude oznámeno na všech obvyklých místech (úřední desky,
internetové stránky, příp. náš Zpravodaj).
Pokud jde o soudní spor – žalobu SFŽP ČR proti městysu Machov – bohužel se naplnila
naše obava, kterou jsem vyjádřil v závěru své informace v minulém čísle Zpravodaje. Fond se
odvolal proti výroku Okresního soudu v Náchodě, týkající se uplatnění termínu promlčení.
Bude tedy požadovat po Krajském soudu přehodnocení výpočtu dlužné částky úroků
z prodlení se splácením půjčky. Ani my jsme však nesložili zbraně a rovněž jsme se odvolali
do jiné části soudního výroku – budeme požadovat, aby záležitost byla souzena podle
občanského zákoníku a ne podle obchodního, na což má podle našeho názoru právo každá
rozpočtová organizace, pokud je to pro ni výhodnější. Tím bychom chtěli snížit promlčecí
dobu ze čtyř na tři roky, což by přineslo další podstatné snížení částky 2,7 mil. Kč, k jejíž
úhradě jsme byli odsouzeni Okresním soudem. Zároveň pokračujeme v mimosoudním jednání
se SFŽP o ukončení sankčního úročení, které stále běží. Postup Fondu v této záležitosti je
však zcela neodhadnutelný a přes řadu slibů z jejich strany je situace bohužel stále stejná.
Z dalších podstatnějších záležitostí, které proběhly v uplynulém měsíci, bych se zmínil
o následujících:
- v závěru května jsme zahájili jednání s firmou VaK Náchod o stanovení vlastnictví
k pozemku za odbočkou na Řeřišný, na kterém dříve stála Košťálova tkalcovna. Zjistili jsme,
že na uvedenou parcelu byla již v roce 1990 vyhotovena hospodářská smlouva, na základě
které ji získal tehdejší MNV Machov. Tehdejší vedení obce však smlouvu nedalo
zaregistrovat na katastru a tudíž byla uvedená parcela zapsána znovu do majetku VaKu. Nyní
se snažíme dokázat vlastnictví a získat pozemek bezplatně zpět do majetku Machova.
- začátkem měsíce se nám podařilo získat další finanční prostředky formou dotace od
Královéhradeckého kraje – tentokrát jsme na základě naší žádosti obdrželi 70 tis. Kč na
dokončení prací na územním plánu městyse.
- v průběhu června jsme zahájili práce na opravě pomníků obětem ve světových válkách.
V Machovské Lhotě bude pomník posunut blíže k silnici – bude vybetonována nová
základová deska, pomník rozebrán, zrestaurován a znovu postaven. Rovněž byly objednány
repliky kamenných sov, které byly již dříve odcizeny. Rovněž pomník v Bělém bude celý
zrestaurován. Na uvedené práce jsme získali dotaci od Královéhrad. kraje ve výši 81 tis. Kč.
- na dětské hřiště u parkoviště pod náměstím byla instalována další houpačka – tantokrát pro
ty nejmenší děti. Ve výrobě jsou dále ještě dva kusy zařízení.
- bylo objednáno několik nových litinových laviček, které budou umístěny na hřbitovech a
v autobusových zastávkách. Finanční prostředky na nákup jsme získali rovněž z dotačního
titulu POV Královéhr. kraje – prostřednictvím DSO Policko.
- dne 19. 6. proběhlo zasedání DSO Policko, kterého se jako hosté zúčastnili zástupci CDS a
OREDO. Uplatnili jsme za Machov několik připomínek k jízdním řádům, zejména

k návaznosti autobusového a vlakového spojení. Bohužel však je velice malá naděje, že by se
v tomto směru něco zlepšilo. Naopak nám bylo sděleno, že z důvodu zdražování vstupů
(nafta) a poklesu tržeb se nedá vyloučit ani redukce některých autobusových spojů. Audit
dopravní obslužnosti jednotlivých obcí probíhá v současné době a s výsledky a případnými
návrhy budeme po jeho dokončení seznámeni.
- v těchto dnech se rovněž nachýlil ke svému závěru školní rok 2007/08. V obřadní síni
našeho úřadu proběhlo 24. 6. slavnostní rozloučení s dětmi, které končí svůj pobyt v mateřské
školce. Dne 26. 6. se zde rovněž uskutečnilo slavnostní zakončení školní docházky pro žáky
9. ročníku zdejší školy. Jménem zastupitelstva k jubilantům promluvila zastupitelka Ivana
Doležalová.
A protože se kvapem blíží čas dovolených, chtěl bych Vám všem popřát, abyste ho
prožili pokud možno podle svých představ a ve zdraví. Každý si jistě zaslouží příjemný letní
odpočinek od každodenních starostí a pracovních povinností. Nové síly načerpané v tomto
období se určitě v dalším žití budou hodit.

2. Inzerce

KAMENICKÉ PRÁCE
Jiří Smutný

Tel. 603173075
Až 5.000,- Kč měsíčně bez práce. Udělejte ze svého auta, domu, či plotu
reklamní plochu! Tel.: 490 490 390

3. Výsledky dotazníkového průzkumu – jaro 2008
Průzkum názorů obyvatel Policka (území členských obcí Dobrovolného svazku obcí – tj. Bukovice,
Bezděkov n. Metují, Česká Metuje, Machov, Police n. Metují, Suchý Důl, Velké Petrovice, Žďár n. Metují)
proběhl v měsících únor a březen 2008, v rámci aktualizace Strategického plánu rozvoje mikroregionu Policko.
O průběhu a významu průzkumu jsme vás prostřednictvím mašeho Zpravodaje informovali. Nyní již přinášíme
první souhrnné výsledky šetření.
Celá zpráva včetně podrobných odpovědí na jednotlivé otázky a grafického zobrazení odpovědí bude k dispozici
na webových stránkách Policka www.policko.cz. V tištěné podobě je k nahlédnutí na úřadu městyse Machov
a také v informačním centru v Pellyho domech v Polici nad Metují.
K vyhodnocení bylo zpět předáno celkem 259 dotazníků, z toho bylo 131 dotazníků vyplněno ženami a
126 dotazníků muži. Dva respondenti neuvedli pohlaví. Nejvíce respondentů (34%) bylo z Police n. M.
Následoval Machov (31,2%), Suchý Důl a Žďár n. M. (po 7%), Bukovice (6,6%), V. Petrovice (5,8%), Č.
Metuje (5,4%) a Bezděkov n. M. (3%). Z hlediska věkového složení se průzkumu zúčastnilo nejvíce respondentů
věkových skupin 25 - 44 let a 45 - 59 let (celkem 59%). Poměrně velké zastoupení (18%) měla i věková skupina
60 – 69 let a dále skupina seniorů ve věku 70 let a více let (14%). Naopak nejnižší procento zaujala věková
skupina 15 – 24 let (celkem 8%). Dva respondenti věk neuvedli. Z hlediska ekonomické aktivity respondentů
bylo 44 % v pozici zaměstnance, 34 % bylo v důchodu. V menší míře se dotazníkového šetření zúčastnili
podnikatelé, studenti, osoby v domácnosti nebo na rodičovské dovolené a 1 nezaměstnaný. Svoji ekonomickou
aktivitu neuvedlo 1% dotazovaných.
Dotazník obsahoval celkem 33 otázek, které se členily do jednotlivých oblastí života. A co jsme se
z dotazníků dozvěděli?

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí
Většina dotazovaných se považuje za spokojeného občana, někteří dokonce za patriota a jsou spokojeni
s místem, kde žijí. Větší nespokojenost je u mezilidských vztahů. Důvodem je závist, pomluvy, chybějící
sounáležitost, bezohlednost, neochota řešit problémy, lhostejnost a nedůvěra. Kvalita životního prostředí je spíše
dobrá, největším problémem je pálení listí, plastů, topení tuhými palivy a dále psí výkaly. Jako jiné problémy
v této oblasti respondenti uváděli: cesty, chybějící kontejnery na odpad v létě, chování chalupářů, jízdy motorek
v přírodě, nedokončená kanalizace, volně pobíhající psi, vypouštění odpadních vod, znečišťování okolí. Vzhled
obcí kazí nepořádek kolem domů, na veřejných prostranstvích a černé skládky, nedostatečná zimní údržba.
Skutečnost, že obec leží v Chráněné krajinné oblasti, ovlivňuje její rozvoj dle většiny respondentů. Vliv je
vnímán v převážné většině jako negativní – brzda rozvoje, komplikace výstavby, omezení – v povolení
výstavby, v podnikání, výsadby nepůvodních kultur apod. Dále nutnost povolení, přísná pravidla, velká
pravomoc Správy CHKO, byrokracie. Pozitivní vliv CHKO je např. v možnosti získání dotací, krajina a příroda
atraktivní pro turistiku, ochrana životního prostředí a větší péče o krajinu.
Bezpečnost
Většina dotázaných je spokojena s bezpečnostní situací v regionu, zároveň jich většina nemá s prací policie
(státní ani městské) žádné zkušenosti. Hlavní uváděné problémy: bezohlednost řidičů, volně pobíhající psi, noční
vandalství.
Obchod, služby, cestovní ruch
V této oblasti hodnotili respondenti úroveň různých služeb. Všechny položky dosáhly průměrného
hodnocení mezi hodnotami 2 (velmi dobrá úroveň) a 3 (dobrá úroveň). Nejlepší jsou denní nákupy, dále
návštěva lékárny a návštěva banky a pojišťovny. Jako nejhorší jsou nákupy běžného textilu a pohostinská a
restaurační činnost. Jedna otázka z oblasti cestovního ruchu zněla: „Kdyby k Vám přijela návštěva, která ve Vaší
obci ještě nebyla, čím byste se v obci a jejím okolí pochlubili?“ Největší atraktivitou je dle respondentů příroda.
Za další přednosti považují památky (kostely, smírčí kříže, kapličky apod.), Hvězdu, Ostaš, skály. Bohužel se
objevila i odpověď, že u nás není turistům co ukazovat. Propagace regionu je dle dotazovaných nedostačující. O
úplné otevření hranic má rozhodně a spíše ano zájem více než polovina dotazovaných. Nejvíce lidí se domnívá,
že rozvoj cestovního ruchu by přinesl regionu celkové oživení. Dále pak zvýšení podnikatelské aktivity a nová
pracovní místa, větší známost v ČR i zahraničí zvýšení životní úrovně, větší kulturní nabídku. Více turistů v
regionu si nepřeje 11% respondentů, důvodem je, že cestovní ruch by nepřinesl nic významného, zhoršení
životního prostředí, ničení přírody.
Zdravotnictví, sociální služby
Se zdravotnickými službami je spokojena či spíše spokojena většina. Mezi nejčastěji zmiňovanými
problémy byly jmenovány: dlouhé čekací a objednací doby u lékaře, nedostatek kvalitních lékařů, různých
specialistů a zubařů, chybějící mladá generace obvodních lékařů, chybějící poradna pro děti, chybějící
rehabilitace a péče starším občanům, nezájem lékařů a chování sester. S kvalitou sociálních služeb je zcela
spokojeno pouze málo respondentů. Důvodem je, že sociální služby nejsou v dané obci k dispozici, chybí
nízkoprahový klub a kroužky pro děti, není podpora rodin s dětmi, chybí denní stacionář a možnost stravování
pro seniory. Chybí více míst v domově důchodců (bezbariérový) a přístavba DPS, sociální výpomoc, služby
seniorům, terénní zdravotní péče v domácnosti, komplexní péče o rodinu.
Kultura, sport, volný čas, vzdělávání
Spokojenost s možností kulturního a sportovního vyžití v obcích je dobrá. Lidé postrádají zábavu pro
mládež, kino, čajovnu, kavárnu, výstavy, větší výběr v knihovně, vystoupení dechovky pro starší, zajímavosti
pro děti, krytý bazén, kluziště, umělé zasněžování, tělocvičnu, hřiště, posilovnu, tenisové kurty a fotbalové
hřiště, dětské hřiště, bowling, sportovní areál, přírodní areál s ohništěm. Informace o kulturním a sportovním
dění a o možnostech pro volný čas získávají dotazovaní nejčastěji z vývěsek a úředních desek a z místního
zpravodaje nebo regionálního tisku, následuje internet a kulturní přehled. Návštěvu všech akcí ovlivňuje nejvíce
jejich nabídka, dále pak nabídka společně s cenou. Vzdělávání dospělých považuje za potřebné většina a jsou to
hlavně počítačové a jazykové kurzy. Dále pak např. školení řidičů, účetnictví, finanční poradenství, besedy a
promítání.
Veřejná správa
S činností svého úřadu (městského, městyse či obecního) je nespokojeno 8 % dotazovaných. V místě
bydliště by se měl úřad zaměřit nejčastěji na podporu podnikání a vzniku pracovních míst, dále budování a
zlepšování technické infrastruktury, úklid a pořádek veřejných prostranství a údržbu chodníků a cest.
Nejdůležitější prostředek pomoci podnikání je vytváření prostor pro podnikání. Další přínos vidí respondenti v
pravidelné spolupráci (ze strany města nebo obce) s podnikateli, zprostředkování informací, dále v poradenské
činnosti, v podpoře přípravy kvalifikovaných pracovníků.
Závěr
U většiny respondentů je životní perspektiva v regionu dobrá. Kladně bylo hodnoceno klidné prostředí,
krásná příroda, sportovní vyžití, celková spokojenost. Na druhé straně se objevuje jako nevýhoda dojíždění za
prací, horší možnost pracovního uplatnění, málo pracovních příležitostí, nízké platy, malá možnost profesního

růstu a uplatnění. Za největší problém obce respondenti nejčastěji považují finance (malý rozpočet obce,
zadluženost, malá aktivita v oblasti grantů a dotací), geografická poloha (odlehlost, pohraničí), málo pracovních
příležitostí a nízké platy, volně pobíhající psy a psí výkaly. O účast na veřejné diskusi o výsledcích průzkumu, a
o rozvoji obce, regionu má zájem méně než polovina dotazovaných.
Bohužel zájem sdělit nám své názory na region nebyl v některých obcích moc velký. I tak doufáme, že dotazníky
splnily svůj účel a budeme s nimi dále pracovat. Děkujeme nejen za vyplnění dotazníků, ale mnohdy i za
podrobné náměty na další zlepšení života v našem krásném regionu.
Helena Ištoková a Jana Rutarová

4. Poděkování MŠ Machov
V tomto týdnu jsme obdrželi poděkování naší Mateřské škole od Speciálního
pedagogického centra v Náchodě, které rádi zveřejňujeme:
Vážený pane starosto,
chceme touto cestou vyjádřit poděkování Vaší Mateřské škole za výbornou práci logopedické
asistentky paní Cvikýřové. Dík patří samozřejmě i Vám za podporu školy. Pokud je to možné,
otiskněte pochvalu v místním tisku. Děkuji.
Mgr. Iva Doudová
zástupce ředitele pro SPC

5. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence ÚM k 31. 4. 2008 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1 124 obyvatel.V průběhu května 2008 - se odhlásila
1 osoba.

Nabídka kursu polštiny
V průběhu letošního roku probíhala na úřadě městyse výuka polského jazyka, která bude
pokračovat i po prázdninách. Zároveň je zde možnost zahájit od září znovu kurs tohoto jazyka
pro začátečníky. Pokud by měl někdo z občanů zájem o absolvování kursu polštiny, může se
přihlásit do konce června na úřadu městyse u p. Thérové.

6. Kulturní a sportovní akce
Červen: 28. 6. – „Tour de Torpédo“ – netradiční cyklistický závod v Nízké Srbské – pořádá
Spolek nízkosrbských baronů.
Červenec: 5. 7. – „Machovská kopačka“ – turnaj mužů v malé kopané na fotbalovém hřišti
pořádá fotbalový oddíl Jiskra Veba Machov
16. 7. – „Horokolo vršky“ – závod na horských kolech – pořádá Apollo Doldy
3. 7. – Smutek paní Šnajderové – kino Police n. M. – český romantický film
s herci A. Geislerovou, B. Štěpánovou, T. Töpferem aj. – od 19,00 hod.
15. 7. – Kuličky – kino Police n.M. – česká komedie – od 19,00 hod.

7. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 5. 6. 2008 se uskutečnila pracovní porada zastupitelstva městyse. Na programu bylo
projednání následujících záležitostí:
- problematika ZŠ a MŠ Machov – řešení aktuálních problémů a výhled na příští škol. rok,

- vývoj soudního jednání mezi městysem Machov a SFŽP ČR,
- nabídka na zhotovení odznaků s historickým znakem Machova,
- nabídka firmy Daruma na propagaci Machova – propagační tabule se zvukovým záznamem,
- zrušení krizových telefonních čísel a nový způsob řešení krizové komunikace,
- informace o vývoji nákladů spojených s provozem tělocvičny – záměr nové kalkulace sazeb,
- problematika sazeb daně z nemovitostí pro rok 2009,
- informace o plnění příjmů a výdajů rozpočtu obce k 31. 5. 2008,
- nejasnosti ve vlastnictví pozemku u odbočky na Řeřišný (bývalá textilka),
- další vývoj zpracování územního plánu městyse.

8. Stavební zákon a realizace jednoduchých staveb
S nástupem letošní stavební sezóny se začaly objevovat staré problémy související s přípravou stavebních
realizací. Ve snaze předejít zbytečným potížím ve spravovaném území se tímto článkem pokusíme alespoň
obecně informovat stavebníky a veřejnost o tom, která stavební díla podléhají povolením podle stavebního
zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění). Tento článek si nečiní
nárok na úplnost, měl by být jen jakýmsi preventivním upozorněním pro stavebníky, kteří v letošním roce
uvažují o realizaci stavebního díla.
Prostřednictvím médií jsme byli v závěru roku 2006, bohužel mylně, informováni o tom, že velké množství
staveb bude možné realizovat bez projednání se stavebním úřadem, a že určité stavby bude možné realizovat
pouze na základě ohlášení. Je třeba dodat, že to byla jen polovina pravdy. Skutečnost, jak je nastavena stavebním
zákonem, je poněkud jiná.
Umisťování staveb
Umisťovat jakékoliv stavby nebo zařízení, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území je dle
stavebního zákona možné jenom a jedině na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, příp. na
základě veřejnoprávní smlouvy (dále „územní opatření“).
Za stavbu je pak třeba považovat veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií,
bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel
využití a dobu trvání. V konečném důsledku to znamená, že bez některého z územních opatření vydaného
stavebním úřadem nelze realizovat, žádné stavební dílo.
Stavební zákon pouze připouští, aby zejména jednoduché stavby podléhaly pouze tzv. zjednodušujícím
postupům stavebního zákona, přičemž v ustanovení §§ 96, 103 a 104 stavebního zákona jsou tyto jednoduché
stavby blíže specifikovány. Jejich výčet je však příliš rozsáhlý, než aby bylo možné jej publikovat v tomto
článku. Obecně je zde možné uvést příkladem některé typy staveb, pro jejichž realizaci POSTAČÍ tzv. ÚZEMNÍ
SOUHLAS (tj. jednodušší forma územního rozhodnutí). Jsou to:
- kolny, garáže, přístřešky, pergoly, zahradní chatky, jejichž půdorysná plocha nepřesáhne 25 m2 a výška
5m, pokud tyto nebudou podsklepené, nebudou obsahovat pobytové místnosti, nebudou sloužit pro
ustájení zvířat a nebudou sloužit ke skladování hořlavých kapalin a plynů;
- přípojky sítí technické infrastruktury (tj. pitné vody, zemního plynu, elektrické energie, kanalizace,
elektronických komunikací), pokud nepřesáhnou délku 50 m;
- zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2 a 5 m výšky, a bazény do celkové
zastavěné plochy 40 m2;
- informační a reklamní zařízení o ploše do 0,6 m2;
- přenosná zařízení, konstrukce a LEŠENÍ(!!!);
- a další stavby a zařízení uvedená v ustanovení § 96, § 103 a § 104 stavebního zákona.
Stavby, které nesplňují uvedené limity, nebo stavby, u nichž nebyla žádost o vydání územního souhlasu
úplná, jakož i podání, které obsahovalo stanoviska dotčených správních orgánů s upřesňujícími podmínkami, je
stavební úřad povinen projednat ve standardním územním řízení. Pro úplnost je třeba poznamenat, že k žádosti o
vydání územního souhlasu je třeba doložit některé doklady, jejichž rozsah je TAXATIVNĚ stanoven
prováděcími předpisy stavebního zákona. Jelikož každá jednotlivá stavba ovlivňuje jiné veřejné zájmy hájené
v území na základě zákona, není možné na tomto místě vyjmenovat všechna stanoviska, která je stavebník
povinen před podáním žádosti opatřit. S určitostí lze konstatovat, že mezi tato stanoviska bude VŽDY náležet
stanovisko Správy Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, vyjádření vodoprávního úřadu s podpůrným
stanoviskem správce povodí (celé naše správní území se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje) a
stanovisko Městského úřadu Náchod, jako orgánu územního plánování. Všechna tato stanoviska k danému
stavebnímu záměru nesmějí obsahovat žádné upřesňující podmínky! Mezi další doklady pak patří doklad o
vlastnickém právu k pozemku, případně smlouva o tzv. jiném věcném právu stavebníka umístit stavbu na
pozemku, jehož není vlastníkem, stanoviska vlastníků technické infrastruktury a jednoduchý technický popis a

náčrt záměru (v kvalitě technického výkresu, tzn. s uvedení rozměrů a vzdáleností od hranic pozemků), a
písemný souhlas všech vlastníků sousedních mezujících pozemků na situačním výkrese stavby.
Jak je z uvedeného zřejmé, ač se bude jednat o realizačně jednoduché stavby, jejich příprava je časově náročná, a
lze konstatovat, že si vyžádá minimálně 30 dní. Ve chvíli, kdy stavebník disponuje VŠEMI doklady, nastává ten
pravý okamžik pro podání žádosti stavebnímu úřadu, který ji v horizontu 14 dní vyřídí.
Ohlášení staveb
V druhé řadě pak existuje skupina staveb, jejichž realizace je možná na základě ohlášení stavebnímu úřadu,
pokud pro tyto stavby bylo již vydáno územní rozhodnutí, územní souhlas, nebo uzavřena veřejnoprávní
smlouva o jejich umístění. Skupina těchto staveb je uvedena v ustanovení § 104 odst. 2 stavebního zákona.
Příkladmo je možné opět uvést některé ze staveb, reprezentujících tuto skupinu:
-stavby pro bydlení a pro rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a
nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím;
- podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem;
- stavby do 300 m2 zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1000 m2
zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím,
nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let;
- stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do
hloubky 3 m;
- oplocení mezi pozemky (např. zahradami) nepřesahující výšku 1,8 m;
- a další stavby a zařízení uvedená v ustanovení § 104 odst. 2 stavebního zákona.
K těmto stavbám je třeba uvést, že zjednodušený je pouze (!) režim jejich projednání u stavebního úřadu, kdy
v minulosti potřebné stavební povolení vydávané ve stavebním řízení, je nahrazeno pouhým ohlášením, na které
(pokud toto ohlášení disponuje všemi náležitostmi) stavební úřad musí reagovat SOUHLASEM, a to do 40 dnů
ode dne podání. Mezi doklady, které stavebník musí připojit k ohlášení, patří obdobně jako u územního souhlasu
stanovisko Správy Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, vyjádření vodoprávního úřadu s podpůrným
stanoviskem správce povodí (celé naše správní území se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje) a
stanovisko Městského úřadu Náchod, jako orgánu územního plánování, a případně další doklady (dle typu
stavby a místa její realizace). Všechna tato stanoviska k danému stavebnímu záměru nesmějí rovněž obsahovat
žádné upřesňující podmínky! Mezi další doklady pak patří doklad o vlastnickém právu k pozemku, případně
smlouva o tzv. jiném věcném právu stavebníka realizovat stavbu na pozemku, jehož není vlastníkem, stanoviska
vlastníků technické infrastruktury a projektová dokumentace stavby zpracovaná autorizovanou osobou, a
písemný doklad o informování všech vlastníků sousedních mezujících pozemků o záměru realizovat stavbu.
Lapidárně lze konstatovat, že rozsah dokladů je identický s rozsahem dokladů pro stavební řízení, jediný rozdíl
je v režimu vlastního projednání stavby stavebním úřadem.
Ostatní zde neuvedené stavební záměry, nesplňující limit pro ohlášení, jakož stavby, u nichž nebylo ohlášení
úplné, či ohlášení, které obsahovalo stanoviska dotčených správních orgánů s upřesňujícími podmínkami, je
stavební úřad povinen projednat ve standardním stavebním řízení.
Výjimky
Existují samozřejmě výjimky z výše uvedených pravidel, ale po bližším prozkoumání stavebního zákona lze
konstatovat, že bez projednání se stavebním úřadem lze provádět pouze některá stavební díla, spočívající
povětšinou v údržbě staveb, avšak pouze tehdy, nedojde-li k zásahu do nosných konstrukcí stavby, nedojde-li ke
změně vzhledu stavby, a není-li stavba památkově chráněna.
Oplocení jako nejsložitější stavba
Stavební zákon učinil ze stavby oplocení jednu z nejobtížněji zvolitelných staveb. Vlastní oplocení nově
zřizované mezi dvěma sousedními pozemky (např. zahradami) je možné realizovat pouze na základě uděleného
územního souhlasu (viz. výše), avšak nové oplocení hraničící s veřejným prostranstvím (tj. tvořící hranici mezi
veřejným a soukromým prostranstvím), je možné realizovat jedině na základě pravomocného územního
rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení, s tím, že tato stavba bude prováděna dodavatelsky (nelze
svépomocí!) a v rámci povolovacích řízení bude vyhotovena projektová dokumentace stavby autorizovanou
osobou. V současné době je v Senátu před projednáním novela stavebního zákona, která by tuto katastrofální
nelogičnost stavebního zákona napravila, či zmírnila, ale než nabude tato novela účinnosti, musí se výstavba
v území řídit platným zákonem, a stavební úřad tak musí ctít popsaný postup. Udržovací práce na stávajících
oploceních je možné provádět bez přivolení stavebního úřadu. Stavební úpravy oplocení je pak možné realizovat
na základě ohlášení stavebnímu úřadu.

Poučení stavebníků a zhotovitelů stavebních děl
Na tomto místě je účelné dodat, že stavebníci jsou při realizaci jakéhokoliv stavebního díla (tj. i takové
stavby, která nevyžadovala územní opatření nebo povolení stavebního úřadu) dle ustanovení § 152 stavebního
zákona dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom
musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i
šetrnost k sousedství. U staveb prováděných svépomocí je stavebník rovněž povinen uvést do souladu
prostorovou polohu stavby s ověřenou projektovou dokumentací, případně provést její vytyčení před zahájením
prací tak, aby prováděl stavbu pouze na pozemku, k němuž disponuje vlastnickým, případně jiným věcným
právem založeným smlouvou. O zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení je povinen v dostatečném
předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené (zejména všechny sousedy).
Z celého textu je zřejmé, že realizaci každého stavebního záměru je vhodné s dostatečným časovým
předstihem projednat se stavebním úřadem. S blížícím se časem letních dovolených, které někteří budou trávit
prací na zvelebování, údržbě, či stavebních úpravách svých nemovitostí, je tedy zcela na místě navštívit stavební
úřad, a svůj stavební záměr řádně prodiskutovat. Oboustranně se tak podaří předejít problémům při realizaci
stavby, nepříjemnostem se sousedy, a v neposlední řadě i možnému odstraňování stavby zřízené bez potřebného
přivolení stavebního úřadu, včetně finančního postihu za spáchaný přestupek.
Zhotovitelé stavebních děl by pak měly po objednateli stavebních prací (tj. po stavebníkovi) požadovat
předložení dokladu o tom, že realizace dané stavby je povolena některým z přivolení stavebního úřadu, případně
si u stavebního úřadu ověřit, že dané stavební dílo přivolení stavebního úřadu nevyžaduje. Tímto postupem
zhotovitel stavby předejde tomu, aby spáchal správní delikt proti stavebnímu zákonu, za který by byl následně
postižen pokutou, udělenou stavebním úřadem.
Pracovníci stavebního úřadu nejsou těmi, kdo po stavebnících požadují samovolně nepřiměřené množství
dokladů. Pracovníci stavebních úřadů jsou pouze těmi, kdo jednají podle stavebního zákona a v jeho smyslu,
neboť jsou k takovému postupu vázáni, přičemž jejich hlavním zájmem je provést stavebníka územním či
stavebním řízením tak, aby na konci tohoto řízení disponoval stavebník zákonně vydaným dokumentem.
Zákonnost, jak známo, je pak možné garantovat pouze absolutním dodržením zákona a jeho prováděcích
předpisů (pozn.: - jakékoliv obcházení zákona by pak ze strany stavebního úřadu bylo trestným činem zneužitím
pravomoci veřejného činitele). Jednání pracovníků stavebního úřadu je jednáním v zájmu stavebníka, a nikoliv
naopak, jak je často vnímáno.
Pokud je pak zájmem některých stavebníků mít jednodušší stavební zákon, je třeba obrátit se na zvoleného
poslance nebo senátora, a apelovat u něj na zjednodušení této právní normy (pozn. aut. – velká novela
stavebního zákona je připravována na podzim tohoto roku a měla by, jako obvykle, přinést výrazná zjednodušení
procesu povolování staveb).
Kontakt na stavební úřad:
telefon: 491 509 992 (kancelář stavebního úřadu), 491 509 999 (telefonní ústředna úřadu); adresa pro obecná
elektronická podání – meu@meu-police.cz;
adresa pro podání se zaručeným elektronickým podpisem – podatelna@meu-police.cz;
adresa pro písemný styk – Městský úřad , odbor výstavby, Masarykovo nám. 98, 549 54 Police nad Metují.
Jiří Škop
odbor výstavby MěÚ Police n. Met.

9. Konec školního roku v ZŠ a MŠ Machov
Opět tu máme červen, měsíc dozrávajících jahod a třešní. Měsíc, ve kterém žáci myslí na jediné“ „Už aby
byl konec!“ Myslí tím pochopitelně konec školního roku, konec každodenního nepříjemného vstávání, konec
psaní úkolů, konec zkoušení, konec písemek, zkrátka konec té hrozné školy. A mají pravdu! V červnu vidí
každý zkušený učitel únavu i na tom nejpoctivějším a nejaktivnějším žákovi, natožpak na někom, komu škola
zrovna moc nejde. Než se zavřou její dveře a děti odejdou na zasloužené prázdniny, není na škodu se ohlédnout
za uplynulými deseti měsíci a trochu bilancovat.
Dovolte mi, abych tentokrát oslovila Vás, a pokusme se hodnotit uplynulý školní rok společně. V září
2007 se nám nezačínalo příliš dobře. Hned začátkem školního roku odešlo ze školy neočekávaně několik žáků.
Nedůvěra rodičů v obnovený pedagogický sbor 2. stupně byla pro nás velkým rozčarováním. Přesto jsme
nerezignovali a všichni se s velkou chutí pustili do práce.
Nová angličtinářka a nový učitel matematiky si velmi brzy našli cestu ke všem žákům i k jejich
rodičům. Dnes, po deseti měsících intenzivní práce, můžeme konstatovat, že volba při jejich výběru byla
šťastná. Oba učitelé pracovali po celý rok, stejně tak jako jejich zkušenější kolegové, s plným nasazením a
velkou zodpovědností.

26.června se na Úřadu městyse Machov rozloučí se školou 12 žáků devátého ročníku. Devět let se jim
machovská škola stala druhým domovem. Tento měsíc jim povinná školní docházka končí. Jen každý sám za
sebe bude v příštích letech bojovat o své místo na slunci. Jsme rádi, že jejich přijetí na střední školy a odborná
učiliště bylo hned v prvním kole stoprocentně úspěšné. Přejeme jim šťastné vykročení do nového světa.
Za důvěru v naši práci děkujeme všem dvanácti rodičům současných páťáků. Po prázdninách usednou
tito žáci do lavic šesté třídy. Jejich třídní učitelkou bude nová pracovní síla slečna Helena Martínková, která
v těchto dnech končí studium přírodovědné fakulty v Praze. Naváže tak na práci paní učitelky Hany
Matoušové, která odchází do důchodu. V ZŠ Machov pracovala deset let. V důchodu se chce věnovat svým
vnoučatům. Děkujeme paní učitelce za její svědomitou práci a přejeme jí hodně sil a pevné zdraví.
V červnu se v každé škole hodnotí, zkouší a klasifikuje. Věřte, že tato činnost stojí učitele mnohem
více energie než celoroční každodenní výuka. Jak ohodnotit, a hlavně klasifikovat jednotlivé výkony žáků? Jak
být spravedlivý , jak neublížit, jak povzbudit,jak….. ptají se zas a znovu i nejzkušenější kantoři. Ani letos tomu
není jinak, přestože za sebou máme první rok práce podle vlastního školního vzdělávacího programu. Školní
vzdělávací program „ Zdravá škola pro všechny“ je k nahlédnutí v ředitelně školy. Učitelé si během roku
ověřili dokument v praxi. Prvňáci a šesťáci si mohli vyzkoušet nové metody a formy práce učitelů; tento způsob
výuky jim má pomoci zvládnout všechna úskalí školy a postupně je vybavit všemi kompetencemi potřebnými
pro život. Učitelé se při výuce zaměřili na využití získaných dovedností v praktickém životě. V tomto směru
nám velice pomáhá práce na projektech, se kterými máme velké zkušenosti. Letos pracujeme na projektu
„Učíme se v zahradě“, na jehož realizaci jsme od MŠMT získali 100 000 Kč, a na projektu „Z náměstí k Slunci“
podpořeným SEVEREM a Nadací Partnerství částkou 45 tisíc korun. Z tohoto grantu bude také upraven park u
odbočky na Bělý. Slunce nám letos zazářilo ve všech předmětech. Výsledkem našeho společného úsilí jsou
sluneční hodiny před školou, podle kterých si můžete řídit svoje hodinky. Samotní učitelé oceňují propojení
projektu s jednotlivými předměty. Daleko snadněji se jim např. ve fyzice hovoří o časových pásmech nebo o
slunečních hodinách, protože si žáci vše mhou okamžitě ověřit a vyzkoušet.
V pátek 27. června si žáci donesou domů papír, který má říci vše, vše o jejich píli, o jejich pracovitosti,
o snaze a šikovnosti. Kdo by nechtěl mít samé jedničky! Školní rok je za námi a my gratulujeme všem, kterým
to vyšlo, a přimlouváme se za všechny, kterým to letos nevyšlo. Snad za rok, za dva, nebo až v „opravdovém
životě“.
Počet žáků ve škole každoročně klesá, letos jich bylo už jen 89. Pro žáky je to určitě velké plus.
Vyučující mají dostatek času na individuální přístup ke každému, ať se jedná o žáky mimořádně nadané,
průměrné či integrované. Úbytek žáků dělá však vrásky na čele všem učitelům a pracovníkům Úřadu městyse
Machov. V Machově se každoročně narodí přibližně deset dětí. Tento počet nenaplní školu k prasknutí, zajistí
však její existenci. Pokud ale nenastoupí všechny narozené děti do zdejší školy, je její existence v ohrožení.
Znovu opakuji, že o žáky je v machovské škole velmi dobře postaráno. Záleží jen na rodičích, aby zvážili
všechny své kroky v případě přeřazování dětí do jiných škol. Školu máme skutečně pěknou, vyučující pracují
zodpovědně, o škole se v rámci okresu, kraje či státu mluví velmi dobře. Nám však jde především o mínění Vás
Machováků, které je někdy zbytečně opředeno různými předsudky.
Přestože patří naše škola mezi nejmenší v okrese, je zastoupení žáků v soutěžích vždy poměrně
vysoké. Na tomto poli se nadaní žáci mohou srovnávat se stejně starými vrstevníky z jiných škol. O tom, že si
nevedou špatně, hovoří výsledkové listiny jednotlivých soutěží. Velkého úspěchu dosahujeme již tradičně
v zeměpisné, dějepisné a literární soutěži „Co víš o česko- polském pohraničí“. Na tomto poli nemáme téměř
žádné konkurenty. Již několik let si naši žáci jedou vždy pro první, druhé a třetí místo.Poděkování patří pí
učitelce Prušové, Matoušové a panu učiteli Nawratovi. V zeměpisné a dějepisné olympiádě dopadli žáci osmé a
deváté třídy také nad očekávání dobře. Na soutěž je připravují pí uč. Matoušová a pan uč. Nawrat.
Velmi dobře se vedlo žákyním školy i v okresní a krajské soutěži v anglickém jazyce. Paní učitelka
Anna Laslettová, která je na soutěž připravovala, je sice nováček, ale kantořinu má opravdu v krvi. Je přísná,
důsledná a přitom velice kamarádská. Má dobrý vztah k dětem a vždy se snaží dát každému jednotlivci ještě
cosi navíc. Její práci hodnotí kladně většina žáků i rodičů.
Standardně se nám podařilo zabodovat i v literární soutěži, kterou pořádá Dům dětí ve Dvoře Králové.
Pod vedením paní učitelky Prušové si děvčata z deváté třídy vyzkoušela i náročnost školního a okresního kola
olympiády v českém jazyce. Ani tady se dívky neztratily.
V matematice si své znalosti mohli porovnat s ostatními dětmi z okresu žáci sedmého ročníku. Na
soutěž je svědomitě připravoval pan učitel Líbal a jen proto se žáci neocitli na konci řady. Olympiády
z matematiky, fyziky a chemie patří z našeho hlediska k těm nejobtížnějším. Ve škole je bohužel jen málo žáků
se zájmem o matematiku. Všichni dobře víme z vlastní zkušenosti, že matematika buďto jde nebo nejde.
Přírodopisné soutěže patří v naší škole mezi velice oblíbené, přestože náročnost testů je skutečně velká.
Po důkladné přípravě pod vedením paní učitelky Matoušové měli žáci možnost předvést svoje znalosti
v okresní soutěži v Náchodě. Být někde uprostřed výsledkové listiny není určitě žádná ostuda.

Ani sportovní soutěže není možné přehlédnout. Zrovna minulý týden reprezentovalo asi dvacet žáků
Machov na okresní soutěži vesnických tělovýchovných jednot. Pan St. Jirásek byl s výsledkem všech žáků velice
spokojen. Jména Machováků se na čelních místech opakovala velmi často.
Žáci 1.stupně mají také spoustu příležitostí porovnat své schopnosti. Paní učitelky pro ně i letos
připravily velké množství školních soutěží. Při jejich velmi namáhavé a zodpovědné práci v odděleních jim za
tuto práci patří zvlášť velké poděkování.
Školní družina pracovala po celý školní rok pod vedením pí vychovatelky B. Plné také na výbornou.
Její výtvarné nadání ocenili i žáci 1. a 2. stupně při hodinách výtvarné výchovy a pracovního vyučování. Pí B.
Plná je také výbornou spolupracovnicí při tvorbě a realizaci všech školních projektů.
Již pět let je součástí ZŠ i mateřská škola. Zázemí pro naše nejmenší je jak po technické, tak i
personální stránce na velmi dobré úrovni. Děkuji oběma učitelkám pí Cvikýřové a pí Vítkové za jejich
svědomitou práci.
Mimoškolní činnost naší školy je také poměrně bohatá. Už od prvního ročníku mají žáci možnost
navštěvovat kroužek anglického jazyka. Pí učitelka Laslettová pracovala s malými každý čtvrtek. Se žáky
druhého stupně pracovala zcela individuálně, podle jejich zájmu. Mrzí nás malý zájem o německý jazyk, který
z těchto důvodů nezačal ani fungovat.
Přírodovědný kroužek pod vedením paní učitelky Hany Matoušové navštěvovalo deset chlapců
z druhého stupně. Vytvořili si pěknou partu a poznali spoustu krásných míst v našem okolí. Častokrát také
reprezentovali školu na různých soutěžích. Bez zájmu pochopitelně v žádné škole nezůstávají počítače. Žáci
pracovali pod vedením pana učitele D.Líbala. Malé děti se jednou týdně scházely s pí učitelkou Plnou
v tělocvičně. Jedenkrát za týden se ve škole roztančily i naše malé mažoretky pod vedením Míši Řehákové.
Možnosti školy jsou pochopitelně mnohem větší. Musíme však brát ohled na další aktivity dětí.Většina z nich
dojíždí do ZUŠ v Polici nad Metují nebo chodí do hasičského, fotbalového či lyžařského kroužku.
Dovolte mi, abych tímto způsobem poděkovala všem, kteří svůj volný čas věnují dětem. Poděkování
patří i všem správním zaměstnancům školy, kteří se vzorně starají o její bezproblémový chod.
Ke změně letos dochází i ve školní jídelně, kde do důchodu odchází pí Věra Rotterová. Děkujeme jí za
její perfektně odvedenou práci a přejeme pevné zdraví.
Je konec června a škola za chvíli osiří. Utichnou chodby, třídy. Pomalu se budeme připravovat na další
školní rok. Na školní rok, ve kterém si připomeneme 84. výročí otevření měšťanské školy v Machově. Přejme si
již dnes, aby v machovské škole stále zněly dětské hlasy, abychom mohli za pár let společně oslavit 100. výročí
otevření měšťanky.
Dnes mi však dovolte, abych poděkovala všem rodičům, pracovníkům Úřadu městyse Machov i Vám
za celoroční spolupráci při společné snaze o dobrý chod školy nebo třeba jen za pomoc při sběru starého papíru.
Vážíme si každého, kdo to s námi myslí dobře! A že Vás je! Vážíme si všech slov uznání a každého
poděkování, které zaznívá stále častěji. Přejeme Vám všem příjemné letní dny plné pohody a sluníčka a zas
někdy při společném posezení před školou na shledanou.
Za pracovníky ZŠ a MŠ Machov
Mgr. Helena Martincová, ředitelka školy
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SLUŽBY
záruční a pozáruční servis všech značek * autoklempířské práce opravy na rovnacím rámu * lakování * výměna autoskel - ZDARMA
pojistné události * opravy plastů * kompletní likvidace pojistných
událostí * příprava aut na STK * zapůjčení náhradního vozidla *
odtahová služba

PRODEJ
originální autodíly * autobaterie
autokosmetika
oleje a chladící kapaliny
kvalitní ojetá auta dovezená ze Švýcarska

PNEUSERVIS
prodej pneumatik a ráfků * seřízení geometrie kol * úschova
sezónních pneumatik

BONUS
seřízení světel ZDARMA

AUTOSTYL Trutnov,
Trutnov provozovna Bukovice 91 záruční a pozáruční servis vozů Škoda * prodej
originálních autodílů Škoda * prodej originálního příslušenství Škoda *
* prodej nových vozů Škoda, Peugeot a Toyota (autosalón Broumov) *

