
„Samozřejmě, že pokud to 
umíme, pomůžeme vyplnit. No-
vela stavebního zákona slibova-
la zjednodušení administrativy, 
ale co je jednoduššího na tom, 
že pro ohlášení stavebník stej-
ně musí doložit všechny doklady 
jako kdysi při žádosti o stavební 
povolení,“ diví se vedoucí Sta-
vebního úřadu Postoloprty Bri-
gita Hrbková.

„Jsou rozsáhlejší tiskopisy, pů-
vodně obsahovala žádost jeden 
list, nyní jsou čtyři. Lidé jsou 
z komplikovaného vyplňování 
nervózní. Nás osobně to mrzí, 
protože vidíme ten rozdíl mezi 
původním a nynějším tiskopi-
sem žádosti,“ dodává vedou-
cí Stavebního úřadu Podbořany 
Jarmila Švarcová.
n  Nový zákon svým způso-

bem brání výstavbě rodinných 
domků

Oproti dřívějšku je míra žadate-
lů o povolení stavby stejná, odliš-
nost je pouze v názoru na staveb-
ní zákon tak, jak byl presentován 
před jeho schválením, podotýká 
vedoucí Stavebního úřadu Žatec 
Hana Pastyříková. Stavebníci byli 
v té době nedostatečně informo-
váni o způsobu povolování sta-
veb, domnívali se, že nejčastěj-
ší stavby, jako například rodin-
né domky nebo jejich přístavby 
budou moci realizovat pouze 
na ohlášení. „To je ale jen část 

pravdy. Před ohlášením je potře-
ba vyřídit rozhodnutí, případně 
souhlas s umístěním stavby, což 
je řetězec náležitostí obdobných, 
či ještě složitějších, než v době 
platnosti starého stavebního zá-
kona. V současné době, kdy má 
spousta obcí například zastaralý 
schválený územní plán, nový sta-
vební zákon brání i rozvoji byd-
lení v oblasti výstavby rodinných 
domků. Stejná situace je u povo-
lování rozvodů inženýrských sítí 
pro případnou budoucí zástavbu. 
Je potřeba, aby obce v co nejkrat-
ší době aktualizovaly územní plá-
ny, protože nový stavební zákon 
klade na územní plánování velký 
důraz,“ přemítá H. Pastyřiková. 

Menší stavby do 16 m2, kte-
ré dřív například na obci stačilo 
ohlásit starostovi, nyní nově musí 
povolovat stavební úřady. „Obča-
né se diví, že na sebemenší stavbu 
je třeba povolení. Nejvíce je pře-
kvapuje stavba přístřešku nebo 
pergoly. Každý byl zvyklý stavět 
na hranici pozemku se souse-
dem už z důvodu šetření místem 
na svém pozemku nebo měl málo 
místa u rodinného domu. Dnes 
jsou stanoveny 2 m od sousední-
ho pozemku na sebemenší stav-
bu a když je vzdálenost od hrani-
ce pozemku menší jak 2 m, musí 
stavební úřad vydat na stavbu vý-
jimku, a to jen se souhlasem sou-
seda. Takže v současné době dá-

váme výjimky neu-
stále. Mezi souse-
dy žádný problém 
není, ale nelíbí se 
jim, že by mezi 
pozemkem a stav-
bou měl být 2 m 
nevyužitý prostor. 
Potom je na mno-
ho dalších staveb 
veřejné projed-
nání a oznámení 
o stavbě, včetně 
následně vydané-
ho povolení. Musí 
být vyvěšeno na 
úřední desce, jejíž 
plochy jsou dnes 

nedostačující kvůli množství 
agendy stavebního úřadu. Z toho 
dále vyplývá dlouhá doba pro vy-
dání samotného rozhodnutí, když 
musí být rozhodnutí vydáno ve-
řejnou vyhláškou. Z toho čekání 
jsou samozřejmě stavebníci ner-
vózní,“ míní J. Švarcová z podbo-
řanského stavebního úřadu. 
n  S láskou vzpomínáme na 

loňský rok
Tím, že padla původní ohláše-

ní na obcích, přibylo žadatelů na 
stavebním úřadě, si je jistá Jar-
mila Švarcová. „Dá se říci, že 
s láskou vzpomínáme na loňský 
rok, kdy platil původní stavební 
zákon. Mrzí nás víc věcí, ale nový 
stavební zákon je na světě, tak 
co naděláme? Snažíme se žada-
telům vyjít maximálně vstříc, ale 
někdy to při sebelepší vůli nejde 
právě kvůli stanoveným lhůtám 
v zákoně,“ tvrdí. 

Možná některé věci se zjedno-
duší, až budou mít všichni pra-
covnicí stavebních úřadů nový 
zákon tzv. v krvi. „Ale dnes si 
prozatím některé paragrafy vy-
kládají různě,“ říká postoloprt-
ská vedoucí. 

Stavební úřady ve většině měst 
a obcí v našem regionu se sna-
ží klientům vycházet co nejvíce 
vstříc. „Vždy je lepší, když k nám 
lidé přijdou osobně. Vysvětlit si, 
co a kde chtějí stavět, bývá slo-
žité,“ doporučuje vedoucí oddě-
lení stavebního řádu Stavebního 
úřadu Louny Pavla Weberová. 
Úřední dny v Lounech jsou pon-
dělí, úterý, středa a pátek. „Úřed-
ní dny máme sice pondělí a stře-
da, ale po telefonické dohodě nás 
může stavebník navštívit i mimo 
tyto dny. Samozřejmě, že pokud 
přijde mimo úřední dny neohlá-
šen a zastihne nás v kanceláři, 
vždy ho vyslechneme a pomů-
žeme,“ ujišťuje Brigita Hrbko-
vá z postoloprtského stavební-
ho úřadu. Také v Žatci úřadují 
v pondělí a středu. „Mimo úřed-
ní dny a hodiny komunikuje ža-
tecký stavební úřad se všemi po 
předchozí telefonické dohodě. 
V neúřední dny jsou pracovníci 
stavebního úřadu zaneprázdně-
ni místními šetřeními, kterých 

je v současné době spousta,“ líčí 
Hana Pastyříková. Úřední hodiny 
v Podbořanech mají každý den. „V 
pondělí a středu jsou naši pracov-
níci na stavebním úřadě k dispo-
zici vždy, ale v ostatní dny mívají 
jednání i mimo kancelář,“ upo-
zorňuje Jarmila Švarcová.

Informace o tom, co je třeba 
k žádosti o stavební povolení, lze 
získat i po telefonu nebo elek-
tronickou poštou. „Elektronická 
pošta se velmi pomalu začíná vy-
užívat. Pokud stavebník podá žá-
dost tímto způsobem, stejně musí 
ostatní podklady podat buď osob-
ně nebo poštou – projektová do-
kumentace, dokladová část,“ 
upozorňuje dále Brigita Hrbko-
vá. „Tuto službu sice nabízíme, 
ale lidé ji moc nepoužívají. Jen 
málokdo má totiž elektronický 
podpis,“ dodává Pavla Webero-
vá. „Stavební úřad je povinen 
řídit se zákonem, ale pokud to 
jen trošku jde a obrátí se na nás 
někdo z občanů, případně sta-
vebníků s jakýmkoliv podnětem 
či dotazem, vyřizujeme jej i po 
telefonu. Elektronickou poda-
telnu používají žadatelé zatím 
velice málo,“ konstatuje Hana 
Pastyříková. „Tam, kde není tře-
ba žádné povolení (údržba a po-
dobně) a občan se zeptá po tele-
fonu, odpovíme a zaznamenáme 
si v kanceláři o jakou záležitost se 
jedná. Máme i dobrou spoluprá-
ci s okolními obcemi, kdy se nás 
jejich zástupci po telefonu za ob-
čany ptají a pak jim řeknou, zda 
se na určité stavební práce vzta-
huje povolení či nikoliv. Vyřízení 
žádosti přes elektronickou poda-
telnu jsme zatím na našem sta-
vebním úřadě nezaznamenali. 
Každý měsíc vyřídíme cca 100 
- 120 žádostí. Z toho desetina 
jsou žádosti o přístřešky a per-
goly, teď je to hlavně s nástupem 
léta, kdy lidé na zahradách více 
pobývají a kutí,“ doplnila Jarmi-
la Švarcová.

Formuláře se žádostmi sta-
vebnímu úřadu jsou k dispozici 
na webu ministerstva pro míst-
ní rozvoj. Některá města a obce 
je mají i na svých internetových 
stránkách.
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stručně z obcí stručně z měst
n PLAVECKÝ AREÁL v Po-

stoloprtech bude od 25. června 
po 6. srpna pro veřejnost uza-
vřen. Důvod – pravidelná údrž-
ba, která probíhá v létě.
n  VRCHLICKÉHO DI-

VADLO Louny oznamuje, že 
představení Prázdniny snů, plá-
nované na 13. září, se přesouvá 
na 6. listopad. Vstupenky zůstá-
vají v platnosti nebo je můžete 
vrátit v divadelní pokladně.
n V SOUVISLOSTI se za-

hájením provozu hypermarke-
tu Tesco se na lince č. 1 měst-
ské dopravy v Žatci autobusová 
zastávka v Husově ulici změni-
la název. Původně se jmenovala 
Klín, nyní Klín Tesco. Společ-
nost Tesco se zavázala DPÚK 
a.s. hradit ztrátovost dopravy 
na rozšířené části linky.
n RADNICE V Podbořanech 

shání zájemce o místo referen-
ta stavebního úřadu. Požaduje 
minimálně středoškolské vzdě-
lání stavebního směru, řidičské 
oprávnění skupiny B. Pracovní 
smlouva na dobu určitou 2 let. 
Přihlášky zájemců očekávají 
poštou či elektronicky do 13. 
července.
n  V KRYRECH zahajuje 

provoz letní kino. Má ho v bez-
platném pronajmu od města 
Ivan Kruml. Tento pátek od 
22 hod. promítá americký film 
Robinsonovi. V rámci akce 
Přivítejte prázdniny v letňáku 
za samé jedničky školákům 
vstup zdarma. „Výzo“ s sebou! 
Kino má promítat do poloviny 
září, mají zde proběhnout i dva 
koncerty.

n V MRADICÍCH byl před-
sedou osadního výboru nyní 
zvolen Jan Urbánek, členy vý-
boru pak jsou Ludmila Stárko-
vá a Václav Hosnédl. 
n  TJ SOKOL Lenešice 

oslavuje 100 let svého trvání. 
V rámci oslav sem v červnu 
přivezl Dívčí válku ĎAS Klou-
zák Postoloprty. A v sobotu 21. 
července od 18 hodin v Zámeč-
ku v Lenešicích uvede Směšné 
divadélko Luďka Soboty zábav-
ný program Ze soboty znovu na 
Šimka. Pak zahraje i country 
kapela Průvan. 
n  LUBENEC ZÍSKAL do-

taci na Vavřineckou pouť, 
která proběhne začátkem srp-
na, v částce 32 700 Kč z pro-
gramu Interreg III A a dotaci 
20 000 Kč z Ministerstva kultu-
ry ČR na vydání brožury Povíd-
ky a pověsti o Lubenci. Plánuje 
se také jejich autorské čtení.
n  PROBLÉMEM ODKA-

NALIZOVÁNÍ městských čás-
tí Brloh a Nečichy se opakova-
ně zabývají radní města Lou-
ny. Přitom mají být zohledně-
ny připomínky občanů těchto 
částí. Obyvatelé těchto obcí si 
přejí vybudování centrální čis-
tírny odpadních vod a vesměs 
jsou proti domácím čističkám. 
Zvláště lidé penzijního věku se 
obávají, že nebudou moci do-
mácí čističku obsluhovat.
n PŘEDSEDOU OSADNÍ-

HO výboru obce Březno byla 
zvolena Alena Hájková, členky 
jsou Milota Kalejová a Zdeňka 
Čermáková.
n  MATEŘSKÁ ŠKOLA 

v Měcholupech zvýší svou ka-
pacitu. Od 1. září 2007 ji bude 
navštěvovat čtyřicet dětí.

Žatecký bazén bude v létě otevřen
ŽATEC (red) - Bazén Obchodní akademie Žatec bude v létě krát-
ce uzavřen od 25. června do 15. července z důvodu technické od-
stávky. Ovšem od 16. července bude poprvé otevřen také přes léto, 
a to s novinkou: letní terasou s lehátky. 

Dětské oddělení je srdcem knihovny
LOUNY (red) – V Lounech se konala oblastní konference knihov-
níků z oddělení pro děti. Byla koncipována jako burza nápadů 
a praktický seminář. Během dopoledne si knihovníci vzájemně 
předávali náměty na akce, projekty, dílny. Odpolední část byla 
věnována praktickému projektu s názvem Afrika. 

Eko-Audit na saských 
a českých školách

PODBOŘANY (red) - Do června 2008 má být na pěti saských 
a českých školách v Euroregionu Krušnohoří vytvořen systém 
managementu životního prostředí.

Co obnáší nový stavební zákon
Papírování neubylo, lidé jsou z formulářů často bezradní

Narodila se nám knížka… Žatecký autor Aleš 
Stroukal představil svoji novou knížku – Souznění aneb Jak jsme 
zvyšovali úroveň našeho zemědělství. Tentokrát spisovatel sáhl 
do důvěrně známého soudku – léta totiž působil na Žatecku jako 
zootechnik. Stroukal již vydal publikace Z nebe se dá vystřiho-
vat, Zvířátkování, Je to křeč, Mandlová studie ženy, Příběh jedné 
saluki. Jeho nejnovější knížku ilustrovala žatecká gymnazistka 
Miluše Heryšerová – na titulu je nepřehlédnutelná kravská tla-
ma. Stoprocentně ji seženete v knihkupectví na náměstí Svobody 
v Žatci.                                                                                                                 (toš)

Sedmnácté setkání 
rodáků Volkova

Přeshraniční projekt „Eko-Au-
dit na saských a českých školách“ 
je financován společenskou inici-
ativou Evropské komise Interreg 
IIIA a kromě vytvoření systému 
managementu životního pro-
středí na školách si klade za cíl 
realizovat udržitelné enviromen-
tální vzdělávání.

Na projektu spolupracují z na-
šeho okresu Střední odborná 
škola a Střední odborné učiliště 
Podbořany, Střední škola sta-
vební Louny a Střední škola ze-
mědělská a ekologická Žatec.

„Žáci budou nejprve realizo-
vat analýzu životního prostře-
dí ke zjištění současného sta-
vu školy. Budou zkoumat obory 
voda, energie, plyn a odpad a je-
jich ekologické a ekonomické pů-
sobení,“ přiblížil Roman Kocina, 
učitel SOŠ a SOU Podbořany.

Po analýze životního prostře-
dí budou definovány cíle a lhůty 
k jejich uskutečnění. „To zname-
ná, že bude vypracována politika 
a program životního prostředí. 
V nich žáci rozvinou své inovač-
ní nápady a opatření k optimali-
zaci působení na životní prostředí 
a odstranění slabých míst na ško-
le,“ dodává Mgr. Kocina.

K realizaci malého projektu 
vyplývajícího z programu život-
ního prostředí obdrží školy fi-
nanční příspěvek.

V rámci projektu vznikne dvoj-
jazyčná příručka, na které bu-
dou spolupracovat žáci, a ve 
které budou sepsány zprávy o ži-
votním prostředí jejich škol. Zde 
budou uvedeny nashromážděné 
zkušenosti, vytvořené struktury, 
ustanovené cíle a jejich lhůty na 
uskutečnění.

Na konferenci přijelo 18 kni-
hovníků a knihovnic ze dvou 
krajů. Akci pořádala loun-
ská knihovna ve spolupráci 
se SKIPem (Sdružení knihov-
níků a informačních pracov-
níků). „Atmosféra celého dne 
byla velmi tvůrčí, zvláštní po-
zornost věnovali odpolední díl-
ně, která nastínila jasný trend 
knihovnických lekcí,“ uvedla 
ředitelka knihovny Dagmar 
Bahnerová.

Účastníci si vzájemně uvolnili 
„autorská práva“ na jednotlivé 
akce. Definovali dětská oddělení 
jako srdce každé knihovny s tím, 
že dětem sociálně zanedbaným je 
třeba věnovat obzvláštní pozor-
nost. Připravili společný projekt 
„Máš Filipa“ pro Místní lidové 
knihovny pověřených knihoven 
a usnesli se na podzimní prak-
tické dílně muzikoterapie. 

Další konference se uskuteční 
v červnu 2008.

Bazén bude v provozu každý 
den od 14 do 20 hodin a čás-
tečně tak umožní letní koupání 
v Žatci. Terasa bude relaxační 
s deseti lehátky pro odpočinek. 
„Věříme, že potěšíme příznivce 
plavání, děti a lidi, kteří si po 
práci přijdou odpočinout,“ říká 
správce bazénu Jiří Karas.

CO se týče městského kou-
paliště, žatečtí radní již pro-
jednali nabídky na vypracování 

studie rekonstrukce a dostav-
by areálu koupaliště a schválila 
zadání studie Ateliéru Vystyd. 
Podle té by koupaliště bylo ne-
jen venku, ale vznikla by zde 
také celoroční plavecká hala, 
též bazén s vířivkami. V druhé 
části by měla vzniknout klasic-
ká ledová plocha – zimní stadi-
on. K definitivní podobě by se 
měli občané vyjádřit prostřed-
nictvím ankety.
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LOUNY (toš) - Tuto sobotu 
od 10 do 18 hodin byla loun-
ská Stromovka rezervovaná pro 
volkovské rodáky, kteří do Čech 
přišli po válce z Volyně. Tohoto 
17.  srazu se zúčastnilo 114 ro-
dáků z celé republiky. Na setká-
ní dokonce zavítali i dva hosté 
až z Izraele, kteří pátrají po osu-
dech svých příbuzných. „Nejpr-
ve jsme se vypravili do Skupic 
k pomníku padlých Volkováků, 
abychom uctili jejich památku. 
Poté se uskutečnilo oficiální při-
vítání, slavnostní oběd (ke kte-
rému nebyla volyňská specialita, 
ale klasické knedlo-vepřo-zelo), 
popovídání, posezení s hudbou 
a setkání uzavřela raná večeře,“ 
přiblížil program jeden z hlav-
ních organizátorů, Jiří Pancíř st. 
z Lovosic. 

Setkání bylo neobyčejně srdeč-
né, rodáci se objímali a plakali 
dojetím, že se opět shledávají, 

jako například  Evženie Jankov-
cová ze Žatce a Marie Potužáko-
vá z Pnětluk. U některých stolů 
se setkaly celé rodiny – napří-
klad čtyři sestry: Jiřina Zetková 
ze Žatce, Jaroslava Hrníčková 
z Holedeče, Naděždu Mižigaro-
vou osud zavál do Rakovníka 
a Pavlu Meldničákovou do Dob-
kovic u Děčína. Nadšeně si pro-
hlížely fotografie dětí a vnoučat, 
vzpomínaly. 

Každý účastník setkání do-
stal pamětní talíř s vyobrazením 
rodné obce, na stolech se kupi-
ly nádherné zákusky a cukroví, 
které napekly obětavé volkovské 
rodačky.

Volyňský Volkov čítal roku 
1929 téměř devět set obyva-
tel (Čechů, Poláků, Ukrajinců 
a Židů), měl dva mlýny, pivovar 
a dokonce i nemocnici. O tom ale 
zase někdy příště – z úst pamět-
níka Otakara.

Vedoucí stavebního úřadu v Postoloprtech 
Brigita Hrbková zasvěcuje do složitostí ve 
vyplňování nového formuláře žádosti.
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OKRES LOUNY (bal) – Letošní změna stavebního zákona neu-
lehčila papírování občanům ani úředníkům. Povinné formuláře 
žádosti jsou komplikované a lidé si s nimi často nevědí rady. 


