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• VEŘEJNÉ ZASEDÁNí OBECNíHO ZASTUPITELSTVA 

v úterý 22. února 2000 se uskuteční v 1900 hod. v malém sále sokolovny 
v Silůvkách veřejné zasedání obecního zastupitelstva s tímto programem: 

- složení slibu nového člena obecního zastupitelstva 
- projednání žádosti sl. Jany Bohdaňové o koupi části obecního pozemku 
- schválení obecního rozpočtu za rok 1999 
- projednání rámcové smlouvy o zajištění plynofikace mezi obcí Silůvky a 

JMP a.s. 
- různé 

• ODSTOUPENí ČLENA OBECNíHO ZASTUPITELSTVA 

Dne 1. ledna 2000 se vzdal mandátu v obecním zastupitelstvu bez udání 
důvodů Ing. Ladislav Ptáček, člen sdružení nezávislých kanditátů "Za Silůvky 
krásnější" . 

Na jeho místo postupuje z téhož sdružení na základě volebních výsledků 
pan František Koudela. 

• POPLATKY 

Připomínáme nepříjemné, leč pro obec potřebné platby. 

Povinnost platit stočné , platit za používání obecní studny a platit poplatek 
za jednoho či více psů . 

Naprostá většina občanů řádně a včas své povinnosti plní. Ty ostatní 
prosíme, aby placení poplatků za rok 1999 neodkládali, protože placením 
vytváří sobě i ostatním zbytečné problémy. 



• KRÁDEŽE V OBCI 

Upozorňujeme občany na stále narůstající kriminalitu v naší obci. Jedná se 
zejména o soustavné vykrádání chat a vykrádání automobilů umístěných 
v obci. 

Při poslední krádeži - krádeži vozidla byl pachatel krádeže identifikován. 
Jedná se bohužel o místního občana, v podezření jsou i další. 

Žádáme vás proto o zabezpečení vašeho majetku a zvýšení ostražitosti. 
Pokusme se tak společně zabránit případným krádežím. 

• PLYNOINSTALACE V RODINNÉM DOMĚ 

Vzhledem ke skutečnosti, že nám na Obecní úřad neustále nosíte 
nepřesné žádosti o plynoinstalaci svého rodinného domu (domovním rozvodu 
plynu), přetiskujeme znovu článek z Informačního listu č. 9 - prosinec 1999: 

Plynoinstalace domu navazuje v plynoměrné skříňce na hlavní uzávěr 

plynu (HUP) na konci domovní středotlaké přípojky z uličního rozvodu plynu. 
Za "HUP" se dále v plynoměrné skříňce osadí regulátor plynu ze středotlaku 
na nízkotlak a později plynoměr. Ze skříňky bude plyn veden potrubím 
k jednotlivým plynovým spotřebičům - kotel, ohřívač vody, sporák. Na 
technické řešení plynoinstalace Vašeho domu si musíte nechat zpracovat 
projekt oprávněným projektantem nejméně ve 4 výtiscích. 

Plynoměrnou skříňku osadíte buď ve fasádě domu nebo na pilířku na 
hranici Vašeho a obecního pozemku. Doporučené typy skříněk Vám budou 
předvedeny na některé veřejné schůzi obecního zastupitelstva. S osazováním 
skříňky nespěchejte, protože pro její umístění platí určitá pravidla a ta Vám 
sdělí odborná firma nebo projektant plynoinstalace domu. 

Na plynoinstalaci Vašeho rodinného domu musíte mít stavební povolení ze 
stavebního úřadu ve Střelicích. Žádost o vydání stavebního povolení se 
podává na vyplněném tiskopise a obsahuje přílohy: 

• 3 x projektová dokumentace, potvrzená Plynárnou v Brně 
• doklad o vlastnictví objektu výpisem z Katastru nemovitostí v Rosicích 
• doklad o zaplacení správního poplatku 300,- Kč za vydání stavebního 

povolení 
• vyjádření - souhlas obecního úřadu v Silůvkách 
• pouze u objektu, kde bude plynoměrná skříňka umístěna na hranici 

vlastního a obecního pozemku (obvykle předzahrádka) , ještě vyjádření 

správců podzemních sítí, že na příslušném soukromém pozemku vede 
nebo nevede podzemní vedení (silnoproudé kabely, slaboproudé kabely, 
vodovodní potrubí apod.) a případné podmínky těchto správců 
s prováděním zemních prací. Doporučujeme pověřit získáním vyjádřen í od 
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správců sítí projektanta, který Vám bude zpracovávat projekt plynoinstalace 
rodinného domu. 

Obecní úřad v Silůvkách nabízí stavebníkům následující službu, aby 
občané ušetřili čas a cesty do Střelic na stavební úřad: 

v úředních hodinách si můžete na OÚ Silůvky vyzvednout formulář žádosti na 
stavební povolení plynoinstalace rod . domu a složenku na zaplacení 
správního poplatku 300,- Kč. Až budete mít hotové všechny přílohy k vyplněné 
žádosti o vydání stavebního povolení (3x projekt, výpis z Katastru nemovitostí, 
ústřižek složenky, případně vyjádření správců sítí), můžete doklady nechat 
v úředních hodinách na OÚ v Silůvkách a po doplnění vyjádření 0becního 
úřadu, zavezeme Vaši úplnou žádost na stavební úřad do Střelic. 

Na podání žádosti o vydání stavebního povolení na plynoinstalaci 
rodinného domu je nyní v zimních měsících nejvhodnější doba. Stavební 
povolení je totiž platné 2 roky od zahájení stavby. 

Případné dotazy Vám zodpoví zvolení zastupitelé obce nebo VI. Prax 
(tel. : 47 225 632). V některém informačním listě obce Silůvky na jaře příštího 
roku Vás budeme informovat o tom, co všechno budeme potřebovat pro 
puštění plynu a mohli jste zapálit plamínek u nového plynového spotřebiče . 

Zpracoval: Vlastimil Prax 

• JUBILANTI 
V měsíci únoru oslaví své životní jubileum tito následující občané : 

91 let Anežka Komínková, Pod lípami 102 
84 let Marie Cesarová, Na rybníkách 218 
78 let Olga Hledíková, Kopaninky 194 
77 let Žofie Pipalová, Trávníky 13 
75 let Vladimír Urban, Pod lípami 61 
74 let Jaroslav Dobrovodský, Na rybníkách 225 

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné 
zdraví a dobrou životní pohodu . 

• MAŠKARNí OSTATKY 
Tělocvičná jednota Sokol Silůvky zve všechny občany na maškarní 

ostatky, které se budou konat v pátek 3. března 2000 ve 2000 hod. 
v sokolovně. 

Hrají Dolňáci, masky vítány. 
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• DĚTSKÝ MAŠKARNí PLES 

Tělocvičná jednota Sokol Silůvky zve všechny děti rodiče na dětský 
maškarní ples v neděli 5. března 2000 ve 1400 hod. 

Těšíme se na krásné masky. 

• CHCETE POZNAT KRÁSU DOLOMIT? 

Poznávací zájezd se uskuteční prostřednictvím CK VIA PETROV ·ve dnech 
11. - 17. září 2000. 

Stálé ubytování je zajištěno v Itálii v ubytovně VELEHRAD (KLÁŠTER) 
v St. Martin in Gsies nedaleko Brixenu ve vícelůžkových pokojích s plnou 
denní penzí. (Obědy vždy s sebou v balíčku) . Stravu zajišťuje česká kuchyně . 

Denní výjezdy např.: nejvyšší hora Rakouska Grossglockner, nejvyšší hora 
Německa Zugspitze, dále Cortina ď Ampezzo, Innsbruck (olympijské 
stadiony), nejkrásnější jezero Itálie Lago di Garda se subtropickou vegetací 
atd. 

Cena zájezdu činí 5 950,- Kč, odjez a příjezd Silůvky. 

Případné další doplňující informace a přihlášky do 12. února 2000 pí. 
Prokůpková , Pod lípami 170, tel.: 47225625. 

I~-foéiarma pro občany obce. 

Uzávěrky příspěvků, námětů a nápadů pro příští číslo do 20. 2. 2000. 
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