Vážení občané,
dovolte mi Vás informovat o upravených webových stránkách obce Mladecko. Tak jak
jde kupředu vše okolo nás, tak bylo potřeba zmodernizovat a upravit dle zákona i
webové stránky obce. Webové stránky jsem připravovala a upravovala s
administrátorem provozovatele, který nám stránky spravuje. Věřím, že se Vám stránky
budou líbit a najdete zde vše potřebné.
Nově se webové stránky obce přizpůsobí k nahlížení z vašich mobilních telefonů a
tabletů. Stránky mají novou grafiku, horní obrázek je animovaný a fotografie je možné
měnit. Tady je prostor pro každého z vás, kdy nám můžete zaslat pěkný obrázek obce a
my jej do galerie přidáme. Obrázek je potřeba fotit na šířku mobilního telefonu v
dostatečné kvalitě a bylo nám doporučeno fotit z větší dálky. Nově byl upraven modul
povinných informací dle zákona. Největší novinkou je zasíláni informací občanům na
email. Stačí se přes webové stránky přihlásit, potvrdit souhlas se zasíláním novinek
emailem, který je udělován na 3 roky. Na email Vám budou chodit aktuální informace z
kolonky „AKTUALITY“. Nově je na webu přidán kalendář akcí, pokud bude přidána
na webové stránky nějaká společenská akce, bude viditelná i v kalendáři. Ve spodní
liště naleznete kolonku s kontakty, aktuálním počasí, přihlašovací email a rychlý odkaz
na svozy odpadu. Věřím, že se nám s pracovníkem provozovatele webu podařilo
vytvořit stránky pěkné a přehledné.

Jana Švejdová, starostka

Zvýšený výskyt nákladních aut v obci:
Jistě jste si všimli zvýšeného výskytu nákladních aut projíždějících naší obci. Bohužel
nelze tomuto průjezdu zabránit, jedna se o silnice III. třídy a tedy každý smí užívat
pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou
určeny, pokud pro zvláštní případy nestanoví tento zákon nebo zvláštní předpis jinak.
Uživatel se musí přizpůsobit stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu dotčené
pozemní komunikace. Řešila jsem tuto situaci s policii ČR, odborem dopravy i s
firmou, které nákladní auta patří.
Vždy po nahlášení na dispečink nákladní auta snížili rychlost při průjezdu obcí,
bohužel další den se situace opakovala. Požádala jsem dispečera, zda je možné alespoň
jeden směr nákladních aut odklonit na jinou silnici. Přislíbil, že návrh předloží
investorům a bude mě o výsledku informovat. Jedná se o mimořádnou situaci, která

bude trvat ještě cca 10dnů.
Zjišťovala jsem, zda nákladní auta nepřekračují nosnost mostu, ale bylo zjištěno že
most byl navržen pro zatěžovací třídu A.
Jednotlivé aktuální hodnoty zatížitelnosti pro daný most:
Zatížitelnost normální je 32 t - největší okamžitá celková hmotnost jednoho vozidla
Zatížitelnost výhradní je 80 t - největší okamžitá celková hmotnost vozidla, která smí
přejíždět přes most jako jediné
Zatížitelnost výjimečná je až 196 t - největší okamžitá celková hmotnost vozidla nebo
zvláštní soupravy za dodržení dalších omezujících opatření

Obecní úřad:
Z důvodu školení bude kancelář obecního úřadu dne 18. 3. 2021 otevřen od 12hodin.
Dne 1. 4. 2021 bude kancelář obecního úřadu uzavřena.

Prodejna potravin:
Od 9.3.2021 do cca 19. 3. 2021 bude prodejna potravin, z důvodů výpomoci jiné
prodejně, otevřená až od 8:00hodin. Děkujeme za pochopení

Přihlášení a odhlášení psů:
Žádáme občany, kteří nemají své psy přihlášené na obci (staré i nové), aby tak učinili.
Poplatková povinnost vzniká dle obecně závazné vyhlášky obce Mladecko držiteli psa
v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Je
také povinností odhlásit psa, pokud majitel psa již nemá.
Poplatek za psa je potřeba zaplatit do 31. 3. 2021 v kanceláři obecního úřadu nebo
bankovním převodem.

Mladecké posvícení 2021:
Pokud pandemie COVID a vládní nařízení dovolí, bude se dne 28. 8. 2021 od 13hodiny
konat tradiční Mladecké posvícení. Jednáme s našim sborem hasičů o spolupráci, kdy
bychom posvícení spojili s 120.výročím hasičů v Mladecku.

Svoz odpadu:
- Plasty, papír a drobný kov se bude svážet 3. 4. 2021 v dopoledních
hodinách.
- Komunální odpad bude svážen TS Opava ve dnech 17. 3. 2021, 31. 3. 2021 a 14. 4.
2021.

Bibliobudky v obci:
V bibliobudkách v obci se knihy obměňují a doplňují, pokud i vy máte
doma knihy, které již nečtete nebo vás nezaujaly, můžete je do bibliobudky darovat.
Určitě najdou své nové čtenáře.

Gratulace:
Gratulujeme všem občanům, kteří v březnu slaví narozeniny nebo jmeniny.

Územní plán obce:
Obec připravuje podklady pro vypracování nového územního plánu. Oznamujeme
fyzickým a právnickým osobám, které mají vlastnická nebo obdobná práva k pozemku
nebo stavbě na území obce Mladecko, možnost podávání návrhů na provedení změn v
území oproti platnému územnímu plánu obce Mladecko z roku 2006. Změny můžete
hlásit do 30. 4. 2021. Návrh musí obsahovat údaje stanovené v §46 odst.1 stavebního
zákona, proto se doporučuje použití formuláře, který bude k dispozici na obci, popř. na
webových stránkách obce. Návrhy a podněty se uplatňují písemně u Obecního úřadu
Mladecko, popř. v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým
podpisem.

Pasporty kanalizace a komunikace:
Zastupitelé na svém zasedání vybrali firmy, které vypracují pasport komunikace a
kanalizace v obci. Nyní se připravují smlouvy a termín realizace.
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