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Zdarma

Covid 19 - šití roušek 2020.

4. července 2020

Nový autobusový záliv. Foto: archiv obce

Slovo starosty
Období, které nyní prožíváme, není vůbec jednoduché. Důsledky světové pandemie
Covid 19 – koronavirové infekce, zasahuje do všech oblastí našeho života. To, co jsme
připravovali, se nám hroutí před očima. Na druhou stranu se nám podařilo to, co jsme chtěli
dělat později. Potvrdilo se, že když jde do tuhého, občané se semknou a vzájemně si pomáhají.
Příkladem byla nabídka ochranných prostředků – roušek a ústenek, které se zpočátku
nedostávaly ze slíbených státních objednávek. Ihned po vyhlášení povinnosti používat
ochranné pomůcky na veřejnosti, přišla paní Kateřina Skoupilová s nabídkou, že připraví do
druhého dne 50 ks roušek pro seniory, což se také stalo. Za poskytnutý materiál a výrobu
roušek patří velké poděkování dále paní Kamile Friedrichové, Denise Mokošové, Kateřině
Kolaříkové, Světlaně Komárek, Petru a Mileně Koblihovým, Markétě Tomiczkové, Martě
Vičarové, Ireně Jakubíkové, Pavle Jančové, Marii Jemelkové, Jitce Prchlíkové, Jindřišce
Jurečkové, Jarmile Vymětalíkové, Evě Sztwiorokové, Heleně Petrové a dalším, kteří se podíleli
na šití a organizaci roznosu téměř 550 ks. Kromě toho řada žen a dívek šila roušky pro své
rodiny a blízké sousedy. Zodpovědný přístup krčmaňských občanů byl vidět při nošení roušek
na veřejnosti, ve veřejné dopravě a při nakupování v prodejnách. Velký dík!!!
Během nařízení omezujících opatření v období koronaviru se urychlily drobné opravy
a rekonstrukce z rozpočtu obce. Při uzavření provozu Mateřské školy Krčmaň byly provedeny
následující práce: výmalba třídy, sociálního zařízení a části chodby, výměna druhého
plynového kotle, vodovodní baterie v kuchyňské lince, nátěr radiátorů a školní tabule, apod.
v částce 86 953,- Kč. V březnu a dubnu probíhala izolace stěn, oprava schodu na kostelní věž
a položení nového chodníku kolem jižní části budovy kostela sv. Floriána, vše za částku
112 313,- Kč. Nemalé finanční prostředky jsme také vynaložili na opravy skladu obce
ve dvorním traktu školy. Výměna střešní krytiny, okapů a svodů, snížení a podbití stropu
s tepelnou izolací, rekonstrukce vnitřního zdiva s výmalbou a izolace hlavních dveří. Ještě
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chystáme propojení plynového topení a s tím související elektroinstalační práce. Velkou
měrou se na nich podílel pan Jiří Komárek. Finanční náklady prozatím činí 75 752,- Kč.
Ovšem nejdůležitější akcí jarního období je dokončení rekonstrukce chodníků kolem
silnice I/55 ve směru Olomouc – Přerov, pravá strana. Sice se jedná o nejkratší úsek, ovšem
organizačně a finančně nejdražší, neboť souvisí s přemístěním inženýrských sítí (vodovod,
plynovod, telekomunikace a elektřina), s výstavbou nového autobusového zálivu a světelného
přechodu. To znamená 6 kolaudačních řízení. Chodník byl doplněn o autobusovou čekárnu
a další úpravy zeleně. Tato rekonstrukce chodníků je součástí finanční dotace ze SFDI. Celkové
náklady s víceprácemi, které nejsou součástí dotace, budou činit cca 4,7 mil. Kč, z čehož ze
SFDI dostaneme 2,7 mil. Kč. Nynější časté letní bouřky nám posunou ukončení stavby k 15.
červenci 2020. Aby to nebylo jednoduché,Ředitelství silnic a dálnic zahájí 7. července 2020
výměnu asfaltového povrchu na silnici I/55 od křižovatky Velký Týnec – Grygov až po
křižovatku Krčmaň – Majetín. Práce by měly být hotové do 20. září 2020.
Na rekonstrukci chodníků u silnice naváže již 4. opravovaný úsek v naší obci,
a to konkrétně na Návsi – jižní část (od MŠ po komunikaci před domem Koblihových). Ve
veřejné soutěži byla vybrána firma (z pěti nabídek) EDMA, s.r.o., Drnovice, která zahájí vlastní
práce v červenci 2020 a její dokončení s finančním dorovnáním bude k 30. 6. 2021. Finanční
náklady činí 1,4 mil. Kč. Veškeré financování bude z rozpočtu obce s tím, že budeme žádat
o bankovní úvěr na tuto stavbu.
S Covidem 19 souvisí příjmy do rozpočtu obce na rok 2020. Očekáváme ztrátu příjmů
ve výši 1,5 mil. Kč, které musíme nahradit. Předpokládáme přesun finančních prostředků –
ušetříme z následujícího:
880 000,- Kč (cyklostezka Majetín – Krčmaň, dotace nebyla schválena);
200 000,-Kč (z vyplacení pojistného z havárie na ČOV);
70 000,-Kč (šetření na akcích obce a spolků pro rok 2020);
100 000,-Kč (provozní náklady MŠ Krčmaň);
350 000,-Kč (z činnosti zastupitelstva obce + místní správy).
Za zmínku stojí, že v MŠ v současné době probíhá konkurz na ředitelku MŠ a také
na učitelku. Současná paní ředitelka Jarmila Kyasová podala žádost o uvolnění k 24. srpnu 2020
a paní učitelka bude na mateřské dovolené. Ovšem provoz pro děti o prázdninách od 1. 7. do
24. 7. 2020 zůstává zachovaný. V novém školním roce 2020/21 se dle předpokladu můžeme
těšit na 23 dětí a na dvě nové pedagogické pracovnice.
Od března 2020 byly pozastaveny společenské, kulturní, sportovní akce v obci, což je
důsledkem hygienických opatření při Covidu 19. Od 1. července 2020 dochází k uvolnění
a snad bude možné organizačně připravit plánové akce. Stěžejní první větší akcí by měl být
v sobotu 19. září 2020 od 15.00 hod. „Den obce“ s kulturním a sportovním programem (ukázka
výrobků prodejny B+J, mladí hasiči v akci, sportovní dětská stanoviště – střelba ze vzduchovky,
z praků, hody míčkem na cíl a vystoupení dvou hudebních kapel).
Velký dík patří občanům, kteří odevzdali velkoobjemový a nebezpečný odpad ze svých
nemovitostí. Sportovci – fotbalisté posbírali po obci také staré železo. K tomu jen připomínku
- pokud máte větší množství velkoobjemového odpadu, likvidujete inventář starých
nemovitostí, je nutné, abyste si objednali individuální odvoz. Není možné, aby ostatní občané
platili zvýšené částky za komunální odpad. První letošní sběr odpadu nás stál více než 45 tisíc
Kč, což je 1/3 navýšení.
Co se týče vyhodnocení sběru komunálního odpadu u TSMO za uplynulý rok 2019, krčí
se naše obec na posledních místech v jednotlivých odevzdaných komoditách. Od 1. 7. 2020
jsme nuceni přidat na stanoviště další nádobu pro kovy – černá popelnice, jedná se spíše
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o drobné kovové odpady – konzervy a plechovky aj. Větší kovy, železo budeme odebírat
hromadným sběrem, jako doposud.
Jak již dobře víme, důležitá je úspěšnost při podávání žádostí o finanční dotace. Letos
jsme prozatím uspěli ve dvou. Podobně jako vloni „Podpora prodejny smíšeného zboží
v Krčmani“ na dofinancování ztrát na platy zaměstnanců a na provozní náklady ve výši
100 000,-Kč. Dále na zpracování Změny č. 1 ÚP Krčmaň, a to zkráceným postupem
ve výši 80 000,-Kč. Obě dvě finanční dotace jsou poskytnuty Olomouckým krajem
v rámci Programu obnovy venkova pro rok 2020. V podzimních měsících nás čeká podání
žádosti na SFDI „Rekonstrukce chodníků Krčmaň, 2. etapa“ a jedna z posledních žádostí
na rekonstrukci veřejného rozhlasu v obcích v rámci programu „Krizová opatření“.
Na závěr mého ohlédnutí za nelehkým obdobím přeji všem dobré zdraví, příjemnou
dovolenou a dětem a studentům bohatý program o prázdninách.
Mgr. Zdeněk Jančo, starosta obce Krčmaň

Životní situace v oblasti výstavby, rekonstrukcí a jiných úprav
Stavební povolení a stavební ohlášení
Pro výše uvedené se postupuje dle stavebního zákona (č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů). Tento zákon oprošťuje některé druhy staveb od stavebního povolení a požaduje
se pouze tzv. "stavební ohlášení".
Stavební povolení se vyžaduje u:


novostaveb - obytný dům, chata
o

zastavěná plocha větší než 150m², více než dvě nadzemní podlaží, sklep hlubší než
tři metry



rekonstrukcí - zásah do nosných konstrukcí
o

nástavby, přístavby, oprava střechy, zateplení domů apod., výměna oken za jiný typ,
nebo pokud jde o památkově chráněnou budovu



podzemních staveb - žumpy



studen, septiků, čistíren odpadních vod



stavby komunikací, chodníků, řádů (plynu, elektřiny, vodovodu, kanalizace)

Stavební ohlášení se vyžaduje u:


novostaveb - rodinný dům, chata
o

zastavěná plocha menší než 150m², méně než dvě nadzemní podlaží, sklep
s hloubkou do 3 metrů



rekonstrukcí - které nezasahují do nosných konstrukcí, výměna oken při uchování
původního vzhledu, oprava fasády domu



drobných staveb - kůlny, dřevníky, sauny, zahradní domky apod.
o

zastavěná plocha max. 16m² a výška 4,5m
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Žadatelům se doporučuje postup nejprve konzultovat s příslušným pracovištěm Magistrátu
města Olomouce, Odboru dopravy a územního rozvoje, konkrétně s paní Ing. Kristýnou
Navrátilovou, případně Stavebním úřadem ve Velkém Týnci.
Zahájení stavby:


ohlášenou stavbu lze provést na základě písemného souhlasu stavebního úřadu
o

pokud ohlášení nesplňuje předepsané náležitosti je stavebním úřadem vydáno usnesení o provedení stavebního řízení, podané ohlášení se považuje za žádost o stavební
povolení



stavbu povolenou stavebním povolením lze zahájit teprve tehdy, kdy stavební povolení
nabude právní moci a účinnosti
o

tj. okamžikem, kdy stavební povolení bylo doručeno všem účastníkům řízení a žádný
z nich nepodal v zákonné lhůtě 15 dnů odvolání

o

Zahájení užívání stavby:


dokončenou stavbu, případně část stavby schopnou samostatného užívání, která
vyžadovala stavební povolení, je možné využívat na základě oznámení o užívání
na stavební úřad nebo na základě vydání kolaudačního souhlasu
o

při podání žádosti o užívání stavby může být s užíváním stavby započato, pokud do
30 dnů od oznámení nevydá stavební úřad rozhodnutí o zákazu užívání stavby

Často se občané dotazují, jak mají postupovat při plánovaném oplocení svého majetku a co
potřebují k výstavbě pergoly, proto zde uvádíme několik rad, aby bylo vše jasnější.
Plot


bez ohlášení či vydání souhlasu
o

plot do 2 metrů výšky (na vlastním pozemku)

o

nesousedící s veřejným prostranstvím

* V tomto případě není potřeba mít ani souhlas souseda, avšak doporučujeme domluvit
se v předstihu se sousedem, že bude realizace plotu probíhat, sdělit mu i postup prací,
použitý materiál apod. – předejdete tím případným dohadům a konfliktům.


stavební souhlas
o

výška větší než 2 metry

o

pozemek hraničí s veřejným prostranstvím (to je definováno zákonem o obcích a
jedná se o: náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a prostory, veřejně
přístupné bez omezení, sloužící k obecnému využívání, a to bez zřetele na vlastnictví
k tomuto prostoru)
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* Než začnete s přípravou budování oplocení, je třeba na Magistrátu města Olomouce,
Odboru dopravy a územního rozvoje, konkrétně s paní Ing. Kristýnou Navrátilovou,
případně Stavebním úřadem ve Velkém Týnci zjistit, zda regulativy v územním plánu
obce nebo v územní studii dané lokality, přímo neurčují výšku plotu nebo charakter
oplocení.
Všeobecně platí, že plot musí stát na vašem pozemku – nesmí zasahovat na pozemek souseda
ani nesmí stát na veřejném prostranství, nesmí bránit vstupu na ostatní pozemky a nesmí bránit řidičům ve výhledu.
Pergola


bez územního souhlasu nebo rozhodnutí
o stavba do 25 m² zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím
o podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby
pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci

o neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin
o nejedná se o jaderné zařízení nebo stavbu pro podnikatelskou činnost
o je v souladu s územně plánovací dokumentací
o je umisťována v odstupové vzdálenosti od společných hranic pozemků nejméně 2 m,
o plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci

Ing. Mgr. Eva Sztwioroková, předsedkyně výboru pro rozvoj obce

Z obecní kroniky
Doplňující zápisy za období 1976 - 1990.
Rok 1978.
Od prvních měsíců se pokračuje v dobudování chodníků přes vesnici. Bylo započato
s budováním ubytovny pro řidiče ČSAD pro linku Krčmaň – Přerov a zpět. Tato ubytovna se
nachází v budově bývalé fary. V jarních měsících je zahájena výstavba prodejny potravin
„Jednota“, tato stavba je prováděna v akci „Z“, t. z. jsou placeny jen práce odborné. V tomto
roce bylo učiněno pro zvýšení bezpečnosti vybudování zábradlí kolem potoka „Loučka“.
Zemědělské družstvo provedlo prohloubení záchytné nádrže pro přívalové vody v t. z.
Hučínově dole nad hospodou. Dále byla dobudována kanalizace od Skoupilového po MNV.
V tomto roce zemřelo 7 občanů. Ke konci r. má obec 565 obyvatel. Na místě demolice domu
p. Moudrého začal stavět p. Slavov.
Rok 1979.
Pokračuje největší akce tohoto roku v obci - stavba prodejny potravin „Jednota“. Žádáno
o stavební povolení na opravu rybníka na víceúčelovou vodní nádrž. V tomto roce byla
vyčištěna celá hráz nad rybníkem od starých stromů a keřů. Provedena oprava studny
u kostela. Zemřeli 4 občané, obec čítá 574 obyvatel. Končí dostavba domu p. Slavova.
Rok 1980.
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V tomto roce byla zdárně dokončena výstavba prodejny potravin, tuto převzala „Jednota
spotřební družstvo Olomouc“. Hodnota díla činí 499 000,-Kč. Byl zahájen prodej, vedoucí
prodejny určila „Jednota“ a to paní Sýkorovou z Majetína. Bylo započato s opravou rybníka
na víceúčelovou vodní nádrž. Rozpočet na tuto akci činí 300 000,-Kč. V tomto roce provedeno
čištění potoka od Hučínového po mostek v lese. Provedena nová kanalizace od obchodu do
potoka Loučka. V tomto roce zemřelo 7 občanů. Obec čítá 542 obyvatel.
Zapsáno z „Paměti obce Krčmaň“, obecní kronika od roku 1880

! Víte že?
a) Odvoz popelnic ve III. čtvrtletí 2020 bude v následujících termínech:
každý druhý čtvrtek – 16. a 30. července; 13. a 27. srpna; 10. a 24. září; 8. a 22. října;
b) Podzimní sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu proběhne v obci Krčmaň, v září, příp. v
říjnu 2020 termín bude upřesněn později;
c) Odvoz plastů, papíru a skla probíhá ve středu každý sudý týden, tetrapak se odváží v pondělí v
prvním týdnu nového měsíce;
d) Zastupitelstvo obce Krčmaň na veřejných zasedáních odsouhlasilo:
 Účetní závěrku obce Krčmaň a Závěrku MŠ Krčmaň za rok 2019.
 Výši příspěvku obce Krčmaň v částce 8 096,-Kč pro přestupkovou komisi Statutárního města
Olomouc na rok 2020.
 Výši příspěvku obce Krčmaň v částce 3 000,-Kč na rok 2020 Městské knihovně Olomouc.
 Provedení výběrového řízení veřejné zakázky a současně smlouvu na akci „Krčmaň –
rekonstrukce chodníků na ul. Náves, jižní část“ s firmou EDMA, s.r.o. se sídlem Drnovice
s částkou 1,4 mil. Kč.
 Přijetí dotace od Olomouckého kraje ve výši 100 000,-Kč z Programu obnovy venkova 2020
na akci „Podpora provozu prodejny smíšeného zboží v Krčmani“.
 Přijetí dotace od Olomouckého kraje ve výši 80 000,-Kč z Programu obnovy venkova 2020 na
akci zpracování Změny č. 1 ÚP Krčmaň, a to zkráceným postupem.
 Smlouvu na finanční příspěvek na provozní náklady a činnost neziskové organizace TJ Sokol
Krčmaň, příspěvková organizace (sokolovny) ve výši 20 000,-Kč.
 Smlouvu o dílo na akci „Protipovodňová opatření obce Krčmaň“ ke zpracování projektové
dokumentace a podání žádosti o dotaci OP ŽP se zhotovitelem „ENVIPARTNER“, s. r. o. Brno.
Jedná se o rekonstrukci veřejného rozhlasu.
 Předběžnou částku 800,-Kč/měsíčně ve školním roce 2020/21 na žáka (mimo předškoláka) MŠ
Krčmaň na základě podkladů pro výpočet školného v MŠ v roce 2019 na neinvestiční provozní
náklady MŠ.

Společensko – kulturní a sportovní akce: (dle aktuální epidemiologické situace)
Sobota 25. 7. 2020 od 9.00 hod. Krčmaňská prakiáda (střelba z praku na terč) celost. kolo
Sobota 15. 8. 2020 od 17.00 hod. Retro Pekla 2020 pobyt dospělých s dětmi pod stany (TJ)
Středa 26. 8. 2020 od 19.00 hod. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Krčmaň (OÚ)
Čtvrtek 10. 9. 2020 od 9.00 hod. Setkání starostů mikroregionu Království v Krčmani
Sobota 19. 9. 2020 od 15.00 hod. Den obce Krčmaň - kulturní a sportovní
pro děti a dospělé
Středa 30. 9. 2020 od 14.00 hod. Den Seniorů v Krčmani
Sobota 3.10. 2020 od 13.00 hod. K3 - Běh přes 3 vrcholy (Větřák, Chlum, Stráž) dospělí
Sobota 10.10 2020 od 14.00 hod. Létající draci na Větřáku v Krčmani
Krčmaňský zpravodaj:
Složení redakční rady:
Poznámka redakce:
Registrační značka:
Obec Krčmaň:
Datum:

Periodický tisk samosprávného celku
Mgr. Zdeněk Jančo, Helena Petrová, Ing. Mgr. Eva Sztwioroková
Uveřejněná stanoviska – příspěvky, nemusejí být totožné se stanovisky redakční rady
MK ČR E 12526
Kokorská 163, PSČ 779 00; mail: obec@krcman.cz; tel.: 585 393 018; IČO: 00575640
4. července 2020
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