Datum vydání 20.12.2010

Zpravodaj
Obec Vysoká nad Labem
Číslo 8/2010

Ohlédnutí za uplynulým rokem 2010, co nás čeká v roce 2011
Co přinesl rok 2010:

∗ Tradiční I. a II.myslivecký ples (pořádá ∗ Mikulášská besíd- Uvnitř najdete:
MS Podlesí)
ka U Salavců

Největší investiční akcí v letošním roce bylo
vybudování autobusové zastávky, zálivu,
instalace měřičů rychlosti a osvětleného
přechodu pro chodce u hostince U Salavců.
Celkové náklady byly přibližně 2 mil. korun,
více než 1,5 mil. korun byla dotace z fondu
dopravní infrastruktury.

∗
∗
∗
∗
∗
∗
Budova mateřské školy prochází postupnou
celkovou rekonstrukcí. V letošním roce do- ∗
šlo k podřezání obvodového zdiva a k výměně posledních původních oken. Následovat
bude provedení tepelné izolace obvodového
pláště a fasáda. Máme podanou žádost o
dotaci z fondu životního prostředí, která by
nám měla pomoci uhradit velkou část nákladů.
Pokračujeme v budování sportovního areálu. Víceúčelové hřiště je vybaveno umělým
osvětlením na celé ploše, nově osvětlena je
i jedna polovina fotbalového hřiště. Trávník
na hřišti prošel díky sponzorovi v létě nákladnou rekonstrukcí, takže na jaře se můžeme těšit na kvalitní pažit. Od hostince U
Salavců směrem ke hřišti bylo postaveno 5
nových lamp veřejného osvětlení.

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Byl dokončen finální povrch silnice „pod
∗
písníkem“. Tím máme všechny frekventovanější místní komunikace pokryté asfaltovým ∗
kobercem.
V září 2010 poprvé po 59 letech zvonil zvon
na obecní zvoničce. Zvonička i nový zvon
„Sv. Jan Křtitel“ byly pořízeny nákladem
obce. Podrobnosti o historii vysockých zvonů i o nové zvoničce se můžete dočíst ve
zpravodaji č. 6/2010 a 7/2010.
Pro údržbu obce byl zakoupen nový multifunkční traktůrek a sněhová fréza, takže předpovězenou tisíciletou zimu snad
zvládneme k Vaší spokojenosti.

∗
∗
∗
∗
∗

Ples zahrádkářů (pořádají zahrádkáři)
Dětský karneval (pořádají zahrádkáři)
Vítání občánků
Velikonoční tvoření
Vzpomínková akce Barium
Jarní pingpongový turnaj

2

bruslení

Fotogalerie a komentář většiny akcí
je k dispozici na
webových stranách
obce.

Situace v nové
zástavbě

2

Co se děje v okolí
obce

3

Do Vašeho diáře
4
65. výročí tragických událostí konce II. sv. V roce 2011 nás
války - průvod s hudbou a pietní akt u čeká například :
Statistika
4
pomníku nad obcí
Oprava silnice u
Pálení čarodějnic u fotbalového hřiště
4
bytovek, vybudová- Rozhledna Milíř
Hippies party u Salavců
ní parkoviště.
Dětský den u fotbalového hřiště
Vyřešení bezpečného parkování u konzumu
Sraz rodáků a důchodců U Salavců, kom- a u mateřské školy.
ponovaný program, vyhlídkové jízdy po
obci
Dokončení rekonstrukce budovy mateřské
Benefiční fotbalové utkání vysockých školy.
fotbalistů s hradeckými hokejisty
Vydání územního plánu obce. V současné
Vysocká pouť - nohejbalový turnaj, kapely době je hotový dokument projednáván s
Doklobouku, Lokálka a zábava s kapelou
dotčenými orgány státní správy a na jaře
Čtyřválec
2011 bude předložen veřejnosti k připomínOslava 925 let obce, vysocké posvícení,
slavnostní žehnání nového zvonu a fotba- kování. Platný by měl být cca v polovině
lový zápas ženatých proti svobodným
roku 2011.
První zvonění nového zvonu, víno, burčák Dokončení parkoviště u hostince U Salavců
a Borověnky
a přístupové komunikace ke sportovnímu
Drakiáda a psí spřežení
areálu.
Sokolníci - ukázky lovu pomocí dravců
Vybudování dětského koutku u penzionu
(pořádá MS Podlesí)
Hubert, umístění nových herních prvků na
Lampionový průvod strašidel a ohňová
dětské hřiště u obecního úřadu i k fotbalovéshow
mu hřišti.
Podzimní pingpongový turnaj
Podrobnější informace o plánech do buMafia party
doucna Vám přineseme spolu s rozborem
První obecní vepřové hody
finanční situace obce v prvním lednovém
Adventní tvoření a zpívání u vánočního zpravodaji.
stromu
Tímto si dovoluji
popřát

jménem

zastupitelstva
obce všem našim
občanům krásné a

V neposlední řadě se odehrálo množství kulturních,
sportovních a společenských akcí, na nichž jsme
se mohli potkat, popovídat
si a zvolnit hektické tempo,
které po nás vyžaduje
dnešní uspěchaná doba:

klidné prožití Vánoc v kruhu svých
nejbližších

a

v

roce 2011 hodně
štěstí,

zdraví

a

spokojenosti.

∗ Tři králové ve Vysoké
∗ První obecní bál
Číslo 8/2010

∗ Společné obecní Poplatky 2011

Jiří Horák, starosta

Číslo 8/2010
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Poplatky v roce 2011

70 let

Výše poplatků je stanovena obecně závaznou vyhláškou č.1/2008 a 2/2008 (v plném
znění na webových stranách obce nebo
přímo na obecním úřadě)

Po zaplacení poplatku bude občanům vydáno potvrzení - samolepka pro rok 2011,
kterou nalepí na popelnici. Samolepka s
letopočtem 2010 platí pouze do 31.března
2011 !

1. Poplatek za likvidaci komunálního
odpadu. Tento poplatek se hradí v hotovosti na obecním úřadě, do konce března 2011. Výše plateb zůstává stejná jako v
roce 2010:

2. Poplatek ze psů. Tento poplatek se
hradí v hotovosti na obecním úřadě, do
konce března 2011
a) 50,- Kč za jednoho psa ročně

a) 380,- Kč na osobu a rok

b) 75,- Kč za každého dalšího psa ročně

b) 190,- Kč děti do15-ti let a občané nad

Známky pro nově evidované psy budou
dosud, 1x za dva týdny, vždy
ve čtvrtek odpoledne. Noví
obyvatelé mohou požádat o vydání popelnice na OÚ (dle počtu osob v domácnosti:
1-2 lidé = 1 popelnice, 3-4 lidé = 2 popelnice, 5 a více lidí = 3 popelnice).

Systému likvidace odpadů v obci
V této oblasti se nic podstatného nemění.
Systém separace je poměrně vyvážený a
vykazuje velmi dobré výsledky, díky kterým
můžeme držet výši poplatků na stejné
úrovni. Zejména pro nové spoluobčany
upřesňujeme, že v naší obci je zaveden
kombinovaný systém separace odpadů tedy plasty, tetrapacky (obaly od mléka či
džusů) a papír mohou občané separovat
libovolně do pytlů či do kontejnerů. V příštím roce bude zavedeno další sběrné místo
pro kontejnery na separovaný odpad v
nové zástavbě, u nové trafostanice. Jednáme o vyřešení pravidelného svozu bioodpadu a o zavedení kontejnerů na kovový
odpad.
.
I. KOMUNÁLNÍ ODPAD
Komunální odpad se vyváží stejně jako

II. SEPAROVANÝ ODPAD
Separované druhy odpadu, tedy plast,
nápojový karton a papír se sbírají do pytlů
s potiskem nebo do kontejnerů.
Pytle si mohou občané vyzvednout dle
potřeby zdarma kdykoli na obecním úřadě.
POZOR: plasty a tetrapacky (žluté a červené pytle) se svážejí společně s komunálním odpadem, papír (modré pytle) se sváží
v samostatném termínu, v pátek ráno.
Svozový kalendář je vyvěšen na úřední
desce, na webu obce a v příloze tohoto
zpravodaje.

vydávány bezplatně na požádání.
3. Poplatek za zhodnocení stavebního
pozemku připojením na kanalizaci
Poplatek je definován v článku 31 - 37
vyhlášky č. 1/2008 a je stanoven ve výši
13,50 Kč za m2 zhodnoceného stavebního
pozemku. Platit ho budou stavebníci, kteří
se nově připojují do kanalizace zakončené
obecní ČOV. Jedná se o jednorázový
poplatek, platí se buď v hotovosti na
obecním úřadě nebo bezhotovostně
převodem na účet obce. Platební výměr
bude vystaven na obecním úřadě.
JH

III. NEBEZP. A VELKOOBJ. ODPAD
Občané naší obce mohou využívat služby
sběrného dvora na adrese:
Hradecké služby a.s., Bratří Štefanů
990, 500 03 Hradec Králové
Tel: 495 540 040
Popis příjezdu do sběrného dvora:
Výpadovka směr Třebechovice p.O. Cca
200m za supermarketem Terno odbočit
vlevo ihned za autobusovou zastávkou a
opět vlevo do areálu společnosti VITAMÍN.
Sběrný dvůr je na konci tohoto areálu a
příjezd k němu je označen.
JH
Provoz ní doba sběrného dvora
pro občany obce Vysoká nad Labem :
Středa 13,00 – 18,00 hod
Pátek
13,00 – 18,00 hod
Sobota 8,00 – 16,00 hod

Pokračování výstavby v nových lokalitách, převzetí sítí do vlastnictví obce
Novostavby zejména na „západním svahu“
rychle rostou, postupně se zastavuje i „jižní
svah“. Celková situace je v současné době
následující:
Z hlediska územního plánu může zástavba
dále pokračovat v obou lokalitách. Obec
vydává kladná stanoviska k plánované
výstavbě za předpokladu, že záměr není v
rozporu s principy a podmínkami definovanými ve zpracovávaném územním plánu. V
průběhu pořizování územního plánu však
dochází k upřesňování na základě stanovisek orgánů státní správy. Tato stanoviska
obec musí projednat a zapracovat do
územního plánu.
Na zasedání zastupitelstva dne 13.12.2010
bylo přijato usnesení, které pro jednu z
částí „západního svahu“ stanovuje podmínku před zástavbou vypracovat územní
studii. Tímto reagovalo zastupitelstvo na
stanovisko odboru životního prostředí krajského úřadu (v plném znění na úřední
desce obecního úřadu). Další dodatečné
podmínky či změny mohou vyplynout v
průběhu dalšího projednání.
Komunikace, kanalizace a veřejné osvětlení v obou lokalitách jsou stále ve vlastnictví
firmy Alba Invest s.r.o. Provoz i poruchy

veřejného osvětlení tedy řeší vlastník, nikoli obec. Podobně zimní údržba komunikací
- obec uzavřela s vlastníkem dohodu o
zimní údržbě s tím, že tuto službu obec
zajistí a měsíčně bude náklady fakturovat
vlastníkovi. Bez finančního podílu vlastníka
by obec nemohla provádět zimní údržbu,
protože sama nemůže a ani nesmí hradit
náklady na údržbu silnic soukromého vlastníka ze svého rozpočtu.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne
13.12.2010 svým usnesením deklarovalo
ochotu převzít tyto inženýrské sítě do svého vlastnictví, za předpokladu jejich úplného dokončení, bezchybnosti a plné funkčnosti (usnesení v plném znění je k dispozici na úřední desce obecního úřadu), a to
najednou, tedy nejen veřejné osvětlení, ale
i kanalizaci a komunikaci. Již jednou toto
společně předání sítí v dokončené lokalitě
proběhlo, a to v lokalitě Obicka II, před cca
6 lety. Tehdy se tento postup osvědčil a
není důvod ho měnit.
V současné době je většina inženýrských
sítí v obou lokalitách dokončena a zkolaudována. Kolaudace komunikací a chodníků
na „západním svahu“ proběhla zdárně před
několika týdny, takže majitelé rodinných
domů mohou také žádat o kolaudaci.
Číslo 8/2010

V odlišné situaci jsou však komunikace v
celém „jižním svahu“. Kolaudační prohlídka
proběhla v říjnu 2010 a byly shledány natolik závažné odchylky od původního projektu (například jedna z páteřních komunikací
je o metr užší než je uvedeno v projektu!),
že odbor dopravy magistrátu města Hradce
Králové konstatoval, že veškeré komunikace v lokalitě „jižní svah“ v současné době
nejsou způsobilé ke kolaudaci a zamítl i
žádost o předčasné užívání.
Investor, tedy Alba Invest s.r.o má dvě
možnosti: buď uvede komunikace do souladu s původním projektem nebo požádá o
změnu projektu před dokončením, což
znamená nové stavební řízení a předpoklad souhlasu všech dotčených účastníků,
m.j. všech obyvatel „jižního svahu“.
V současné době tedy nejsou veškeré
komunikace na „jižním svahu“ zkolaudovány a v podobě, v jaké jsou, ani zkolaudovány být nemohou.
Obec Vysoká nad Labem je za této situace samozřejmě nepřevezme do svého
vlastnictví, protože to by znamenalo
platit nemalou částku za jejich uvedení
do souladu s projektem tak, aby mohly
být zkolaudovány.
JH
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Co se děje v okolí obce
Rozšíření silnice z Hradce Králové do
Vysoké nad Labem.
V současné době probíhají geodetické a
projekční práce, projektantem je firma
STRADA HK spol. s.r.o, Ing. Aleš
Dejmek., investorem je Královéhradecký
Cyklostezka Hradec Králové - Pardubice, neboli „cesta mechu a perníku“.
Projekt leží téměř rok bez podstatných
změn. Důvodem je to, že na území Pardubického kraje se vyskytly problémy s
pozemky, po kterých má cyklostezka
vést, konkrétně několik majitelů pozemků nesouhlasí s vedením trasy přes jejich pozemek a vedení Pardubického
kraje projekt zastavilo. Na území Králo-

kraj, resp. SÚS KHK. Nová silnice
bude kopírovat trasu původní
silnice, rozšiřovat se bude směrem od
Vysoké napravo, tedy směrem k lesu.
Šířka silnice bude zřejmě 7,5m, tedy o
cca 2 m širší než je v současnosti. Původní návrh byl 9m, tehdy se ale počítalo s nájezdem na rychlostní komunikaci
R35 u Bukoviny - dnes je jasné, že ne-

bude realizován. Cyklostezka povede na
straně blíž k lesu a bude od silnice oddělena příkopem a zeleným pásem se
stromy. Je ovšem nutné jednat s majiteli
pozemků. Máme v plánu svolat veřejnou
schůzi, jakmile bude hotov záborový
elaborát, ze kterého bude zřejmé, kolik a
jakých pozemků bude zasaženo touto
stavbou.
JH

véhradeckého kraje je však trasa bez
problémů, stačí tedy, když se dohodne
město Hradec Králové a Královéhradecký kraj. Čekáme na zvolení primátora
Hradce Králové, pak začneme co nejdříve jednat o dalším postupu, a to pouze
na území Královéhradeckého kraje. Naším cílem je dovést cyklostezku do Vysoké. Je třeba jednat rychle, dokud je
možné na projekt získat peníze z evropských strukturálních fondů. Protože se

jedná o projekt evropského významu
(součást Labské stezky - od pramenů
Labe až k Severnímu moři), věříme, že
se na projekt peníze seženou, podobně
jako na cyklostezku Hradec Králové Kuks, která se bude stavět z evropských
peněz v roce 2011. Trasa cyklostezky by
měla vést z Hradce Králové - Třebše (od
bývalého zahradnictví) podél Labe až k
mostu, odtud po původní polní cestě ke
sportovnímu areálu ve Vysoké.
JH

občas přinést komplikace s policií. Další možností je najet na čtyřpruh směrem
do Hradce Králové a na nejbližší mimoúrovňové křižovatce u Březhradu se otočit

do protisměru. A v podstatě tytéž možnosti jsou v opačném směru, tedy na
příjezdu od Pardubic.
JH

Napojení silnice III/29813 (z Vysoké
přes most do Opatovic) na budovanou silnici I/37 u výjezdu na
„hradubickou silnici“.
Stavba silnice I/37 Březhrad - Opatovice
je částečně rozšířením původní silnice,
částečně obchvatem Opatovic nad Labem. Vede mimo jiné i přes pozemky
evidované jako nemovitá kulturní památka Klášteřiště, tedy přes místo, kde stával původní Opatovický klášter. Celková
délka stavby je 3 266 m, součástí jsou tři
mosty. Začátek stavby naváže na již
hotový čtyřpruh, který končí mezi obchodní zónou a Opatovickým písníkem,
stavba skončí napojením na mimoúrovňovou křižovatku s rychlostní silnicí R35.
Stavba má být dokončena koncem roku
2012. Pak bude situace na výjezdu ve
směru od Vysoké následující:
Automobily jedoucí od mostu do Hradce
Králové podjedou novou čtyřproudou
silnici a dostanou se na stávající křižovatku, kde odbočí doprava na nový přivaděč, kterým se napojí na novou silnici
ve směru na Hradec Králové. V opačném směru, tedy od Hradce Králové do
Vysoké automobily sjedou z nové silnice
do prostoru stávající křižovatky a mohou
pokračovat do Vysoké či do Opatovic.
Ve směru od mostu do Pardubic bude
situace komplikovanější, protože stávající „hradubická“ silnice bude před velkou
okružní křižovatkou (u prodejny SIKO)
zaslepena. Takže pro jízdu směrem do
Pardubic mohou řidiči použít nejkratší
spojení - stávající „zkratku“ okolo benzinové pumpy v Opatovicích a pak přes
centrum Opatovic na okružní křižovatku.
Všichni ale víme, že tato „zkratka“ může

Číslo 8/2010
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Obecní úřad Vysoká nad Labem
Úřední hodiny:
Pondělí : 8:00 - 11:30 12:30 - 18:00
Středa : 8:00 - 11:30 12:30 - 18:00
Pro běžnou agendu jsme Vám k dispozici i v
ostatní dny, v době od 8 hodin do 12
hodin. Důležitější věci však je lépe
směřovat do úředních hodin nebo si
telefonicky smluvit termín návštěvy.
Telefon: 495 580 130
Fax:
495 580 101
E-mail: info@vysoka-nad-labem.cz
http://www.vysoka-nad-labem.cz/
Zpravodaj je vytištěn nákladem obce Vysoká
nad Labem a je zdarma distribuován do
schránek občanů. K dispozici je rovněž na
webových stranách obce. Vychází několikrát
do roka dle potřeby.

Do Vašeho diáře...
• II. Vysocký bál

Pátek 14.1. od 20 hodin v sále restaurace U Salavců. Předprodej vstupenek na
obecním úřadě, tel 495580130
• 1. myslivecký ples

Sobota 22.1.od 20 hodin v sále restaurace U Salavců. Předprodej vstupenek u
pana Františka Salavce, č.p. 194, tel.:
490504316, od 10.ledna 2011

Trocha obecní statistiky...
Následující údaje jsou za rok 2010, v závorce je uveden pro porovnání údaj za
roky 2009, 2008, 2007 a 2006.
K trvalému pobytu (nebo k platnému pobytu cizince) je ve Vysoké nad Labem k
20.12.2010 přihlášeno 1291 obyvatel
(1245, 1207, 1063, 989), z toho 652 mužů
a 639 žen. V průběhu roku 2010 se do

Různé: Počátkem prosince 2010 řešila Policie ČR ve Vysoké nad
Labem případ domácího násilí, kdy byla hrubě napadena žena.
Případ byl jasně prokázán a násilník byl na 10 dní vykázán ze společné domácnosti.
Po celý advent můžete každý den v 18 hodin slyšet hlas zvonu z nové obecní
zvoničky. Záznam je i ke stažení http://www.vysoka-nad-labem.cz/.
Kominík, pan Jiří Novák z Březhradu, byl k dispozici našim občanům v pátek 17.
prosince. Nestihl však navštívit všechny zájemce, takže jsme dohodli
další návštěvu, a to v úterý 11. ledna 2011, od 8:30 do 18 hodin. Pokud máte zájem o návštěvu kominíka, můžete se na obecním úřadě
zapsat do pořadníku nebo nechat kontakt a pan kominík se s Vámi spojí
sám. Individuálně se s ním můžete domluvit na telefonu 608 383 398.
JH
Poslední společné bruslení bude v
neděli 26.12.2010, od 16 do 17 hod.
Připomínám, že jde o společnou akci obce Vysoká nad Labem a HC VCES Hradec Králové. Odjezd autobusu v 15:30 od
točny, se zastávkami u obecního úřadu a
u hostince u Salavců. Doprava i ledová
plocha pro Vysočáky zdarma!
JH

Sobota 29.1.od 20 hodin v sále restaurace U Salavců. Předprodej vstupenek u
pana Františka Salavce, č.p. 194, tel.:
490504316, od 10.ledna 2011
• Ples zahrádkářů
.
Pátek 18.2.od 20 hodin v sále restaurace U Salavců. Předprodej vstupenek u
pana Ulricha, č.p. 158, tel.: 495 580 261
a od 17:30 hod před plesem v restauraci
U Salavců.

naší obce přistěhovalo, resp. přihlásilo
se k trvalému pobytu 56 (66, 144, 71,
55) lidí, 9 lidí se v průběhu roku odstěhovalo či přestěhovalo v rámci obce.
Narodilo se celkem 11 dětí (7, 11, 12, 9) a
proběhlo rekordních 13 sňatků (2, 8, 7, 2)
a 2 rozvody. Zemřelo 8 našich spoluobčanů (7, 10, 6, 3). Občanů starších 80 let je v
obci 22 (26, 25, 26, 22), z toho 5 (6, 5, 6,
5) mužů a 17 (21, 19, 20, 17) žen. Nejstar-

je tradiční akce pořádaná Charitou ČR, kdy koledníci vybírají finanční prostředky na pomoc
lidem v nouzi u nás i v zahraničí.
Ve Vysoké nad Labem budete moci koledníky
potkat ve čtvrtek 6. ledna 2011.
Vybrané peníze budou
určeny na Středisko rané
péče Sluníčko v Hradci
Králové, na Charitní pečovatelskou službu a na poradenství pro lidi v nouzi a
oběti domácího násilí.
Podrobnější
inform ace
o
sbírce
na
http://www.charitahk.cz/Trikralova_sbirka.html
nebo na telefonu : 774 836 276 - koordinátor sbírky
Alois Neruda.
JH

• St. 22.12.2010 otevřeno
• Čt 23.12.2010 - Pá 31.12.2010
obecní úřad je uzavřen z důvodu čerpání dovolených

• Po 3.1.2011

• 2. myslivecký ples

Tříkrálová sbírka ve Vysoké nad Labem

PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU
PŘES VÁNOČNÍ SVÁTKY:

otevřeno

• Dětský karneval

Neděle 20.2. od 14 hodin v sále restaurace U Salavců. Akci jako každoročně
organizují zahrádkáři.
• Vítání občánků

Sobota 5.3. od 15 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu. Slavnostně
přivítáno bude 11 nových občánků obce
narozených v roce 2010.
JH
ším obyvatelem je paní PhDr. Eva Pellarová, která v červnu 2010 oslavila krásné
101. narozeniny.
Nejčastější mužská křestní jména jsou:
Jan (41), Pavel (38), Jiří a Josef (37), Petr
(30) a Tomáš (29).
Nejčastější ženská jména jsou: Jana (32),
Hana (23), Lucie a Tereza (19), Eva (18) a
Marie (17).
JH

ROZHLEDNA „MILÍŘ“ - AKTUÁLNÍ STAV PROJEKTU

.

Iniciátorem myšlenky obnovit původní rozhlednu je občanské sdružení,
založené v roce 2005 současným starostou obce Jiřím Horákem. Od této
doby odvedlo sdružení velký kus práce, v současné době máme hotový
projekt a platné stavební povolení. Pro úplnost informací připomínám, že
veškeré náklady spojené s přípravou projektu hradilo sdružení z peněz
od sponzorů, obec zatím rozhledna nestála skutečně ani korunu. Bohužel
se nám nepodařilo získat dotaci z regionálního operačního programu, na
rozdíl od, dle mého názoru, evidentně komerčních projektů. Proč dostane dotaci soukromý hotel, který je schopen si na sebe vydělat, a jasně nezisková rozhledna nikoli?
Stále věřím, že se nám podaří
potřebné finanční prostředky sehnat. Výkopové práce bychom
chtěli zahájit co nejdříve, zatím
začneme stavět po etapách. Seznam dárců a přesný stav konta
sdružení je k dispozici na webových straných obce v sekci
„Rozhledna Milíř“.
JH

Koeficient daně z nemovitostí pro rok 2011 je rozhodnutím zastupitelstva obce
stanoven na nejnižší možnou hodnotu, tedy 1,0 ve všech kategoriích nemovitostí.
Nevyužíváme tedy zákonnou možnost navýšení až na pětinásobek.
JH
Číslo 8/2010

Stránka 4

