Upozornění
Dovolujeme si požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků k
odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a
spolehlivé provozování distribuční soustavy. Zásah do porostů proveďte do
15. listopadu 2016, po tomto termínu provede tento zásah ČEZ.
U nadzemního vedení nízkého nebo vysokého napětí musí být
zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů v rozmezí 1,5 až 2 m.
Bližší informace najdete na úřední desce obce.
Děkujeme za spolupráci a pochopení!
ČEZ Distribuce a.s.

Začala hokejová sezóna
V neděli 18. září nastoupili poprvé v sezóně 2016/17 losinští hokejisté
k utkání proti celku HCK Meteor na druhé ledové ploše Home Monitoring
Arény v Plzni, tento zápas jsme bohužel prohráli 2:5.
Hokejoví fanoušci pozor:
avizovaný zápas v sobotu 24. září 2016 proti Spartaku Sedlec je na
žádost soupeře odložen na neurčito.

INZERCE:
• Penquins dance
Dětská škola moderního tance hledá pro období podzim 2016 tanečníky
a tanečnice, začínající i pokročilé.
Více informací na tel.: 737 342 819, e-mail: zdenek.kozelka@volny.cz.
Rozpis tréninků a přihlášky na www.tskozelka.cz.

• Skauti ve Štěnovicích
Nově založený skautský oddíl pro děti od 5 do 12 let – přidejte se!
Zahajovací setkání bude ve čtvrtek 22. 9. 2016 - sraz v 16:30 před ZŠ
Štěnovice. Konec v 18:00 tamtéž.
Prosíme o přihlášení předem na e-mailu: stenovice@skaut.cz. Kontakt:
Lenka Chvalová, mob.: 720 224 159.
Obecní zpravodaj Losiňáček – periodický tisk územního samosprávného celku. Povoleno
Ministerstvem kultury ČR. Registrační číslo: E 12331. Vydává Obecní úřad Losiná. Losiná 11, 332 04.
IČ: 00256871. E-mail: losinacek@volny.cz. Šéfredaktor: Miroslava Fremrová. Redakce: Miloš Černý,
Věra Lišková, Alena Beránková. Zaříjové číslo 17. ročníku vychází dne 16. září 2016.
4

měsíčník obce Losiná

9.

září 2016

zdarma

Informace o vyhlášení místního referenda
Z důvodu uplynutí značné doby od zveřejnění záměru firmy APB vystavět
betonárnu v naší obci a občasných dotazů na stav řízení o vydání územního
rozhodnutí ve věci výstavby, si dovolím shrnout současnou situaci.
Na podzim roku 2010 proběhlo referendum ke zmíněné stavbě, kde se
občané vyslovili proti ní. Po dobu téměř šesti let úspěšně zastupuje naši obec
v této věci pan JUDr. Havel. V současné době je územní řízení k této stavbě,
dosud nepravomocně, přerušeno kromě jiného i z důvodu dopravního napojení na
silnici I/20. Z tohoto důvodu firma APB navrhla řešení křižovatky s odbočovacími
pruhy. S tímto řešením obec ale zásadně nesouhlasila z důvodu bezpečnosti a
navrhla, pokud křižovatku řešit, tak jako definitivní kruhovou křižovatku, která
respektuje projekt obchvatu obce Losiná zpracovaný SUDOPem Praha. Současná
křižovatka v místech výjezdu u firmy Pech na silnici I/20 je vyhodnocena PČR co
do bezpečnosti jako čtvrtá nejhorší v Plzeňském kraji. Z tohoto důvodu bylo
vyvoláno jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, kde majitelé APB navrhli, že
se budou finančně podílet na přípravě projektové dokumentace, výkupu pozemků
a realizaci kruhové křižovatky. Takové řešení křižovatky je pro obec přínosem,
zejména pak ve spojení s obchvatem naší obce.
Poté firma APB požádala zastupitelstvo obce o vypsání nového referenda
k výstavbě betonárny. Zastupitelstvo obce se po zvážení situace a návrhu APB
ohledně okružní křižovatky rozhodlo žádosti vyhovět i z toho důvodu, že počet
voličů je oproti roku 2010 o 20 % vyšší a tím i tito občané, noví voliči, mají
možnost se k věci vyjádřit.
Usnesením Zastupitelstva obce Losiná č. 2016-05-04 ze dne 30. 8. 2016 bylo
rozhodnuto o konání místního referenda ke stavbě betonárny na území obce
Losiná ve dnech 7. a 8. října 2016 společně v termínu voleb do zastupitelstev krajů
a do senátu.
Zastupitelstvo obce schválilo následující znění otázky pro předmětné
referendum:
„Souhlasím s tím, aby obec Losiná pokračovala všemi zákonnými
prostředky v tom, aby obchodní společnosti P&P Březina servis s.r.o., IČO
26351919, se sídlem č.p. 303, 332 04 Losiná, nebo jejím právním nástupcům,
zabránila ve výstavbě betonárny v obci Losiná.“
ANO / NE
Vyhlášení referenda k téže věci je možné po uplynutí dvou let od konání
předchozího referenda. Zákonná překážka tedy vypsání referenda nebrání a záleží
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opět na rozhodnutí občanů, jak se ke stavbě betonárny postaví a zda výsledek
referenda z roku 2010 potvrdí nebo změní.
Příklad výpočtu pro platnost či neplatnost referenda
Podle požadavků zákona je třeba pro platnost hlasování, aby se z 1041
oprávněných voličů (stav voličů k srpnu 2016) zúčastnilo hlasování v místním
referendu minimálně 35%, což je 365 voličů. Pokud přijde voličů méně než 365,
nebude referendum platné a zůstává v platnosti výsledek referenda předchozího.
Dále musí hlasovat minimálně 50% hlasujících voličů pro jednu z možností,
což je 183 hlasů, ale zároveň to musí být alespoň 25% oprávněných voličů – tedy
261 platných hlasů, pak bude výsledek referenda pro obec závazný.
Bude-li více než 50% (min. ale 261) platných hlasů pro ANO –
betonárnu NECHCEME.
Bude-li více než 50% (min. ale 261) platných hlasů pro NE –
betonárnu CHCEME.
Konkrétní výsledky se budou samozřejmě odvíjet podle počtu oprávněných
voličů ke dni konání místního referenda, což může být o něco více nebo méně než
je výše popsaný příklad - stav k srpnu 2016.
O otázce položené v místním referendu budou voliči hlasovat v jiné
místnosti, než budou hlasovat o volbách do zastupitelstev krajů a senátu.
Hlasovací lístky dostanou až v hlasovací místnosti. Hlasovat mohou občané starší
18 let, kteří prokáží totožnost a státní občanství platným dokladem. Hlasovací
místnost v přízemí obecního úřadu bude otevřena v pátek 7. 10. 2016 od 14 do 22
hodin a v sobotu 8. 10. 2016 od 8 do 14 hodin.
za Zastupitelstvo obce Losiná Miloš Černý

Volby do krajských zastupitelstev a do senátu

Vydávání občanských průkazů ve dnech voleb do
zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu Parlamentu ČR
Ve dnech konání voleb do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu Parlamentu
České republiky, tj. dne 7. října 2016 v době od 14:00 do 21:30 hodin a dne
8. října 2016 v době od 08:00 do 13:30 hodin, bude zajištěna služba na
oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů Magistrátu města Plzně,
na náměstí Republiky 16, pro občany, kteří nemají pro výkon volebního
práva platný občanský průkaz nebo cestovní pas.
Po dobu služby bude občanům dána možnost požádat o vydání
občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc
nebo si vyzvednout hotový cestovní pas či občanský průkaz. Při podání
žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů je občan
povinen prokázat svou totožnost a spolu s vyplněnou žádostí (lze ji vyplnit na
místě), předložit 2 fotografie o rozměru 35 x 45 mm, odpovídající jeho
současné podobě a zobrazující ho v předním čelném pohledu (fotografie
nelze pořídit v budově nám. Republiky 16). Občanský průkaz bude vydáván
Magistrát města Plzně
bez správního poplatku.

Soutěž v požárním útoku
V neděli 4. září 2016 proběhl jubilejní 10. ročník soutěže v požárním
útoku pořádaný hasiči místního SDH. Soutěž proběhla na fotbalovém
tréninkovém hřišti v Losiné. K soutěži se prezentovalo 16 družstev mužů a 7
družstev žen. Domácí hasiči se časem 28,85 sekund umístili na 13. místě.
Poděkování patří všem účastníkům soutěže, rozhodčím soutěže, pořadatelům
z řad pořádajícího sboru a také divákům, kteří přišli povzbudit nejen domácí
borce.
Stupně vítězů:
Muži – 1. Letiny 21,00 s, 2. Nevid 21,25 s, 3. Želčany 21,55 s
Ženy – 1. Letiny 25,76 s, 2. Želčany 27,48 s, 3. Chlum 29,56 s

V pátek a v sobotu 7. a 8. října 2016 proběhnou volby do krajských
zastupitelstev a do 1/3 Senátu ČR. Volební místnost v přízemí obecního úřadu
bude otevřena v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Volit může
každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let.
Nejpozději tři dny před začátkem voleb obdrží každý volič hlasovací lístky
nebo je možné požádat o sadu hlasovacích lístků ve volební místnosti. Volič se
musí prokázat platným občanským průkazem, případně cestovním pasem. V
případě voleb do krajů si pak za zástěnou vybere jeden hlasovací lístek strany,
hnutí nebo koalice, kterou chce podpořit. Chce-li preferovat konkrétního kandidáta
na kandidátce, může jeho jméno zakroužkovat. Zakroužkovat může maximálně
čtyři kandidáty na pouze jednom hlasovacím lístku. U voleb do senátu vybere
volič jediný hlasovací lístek s konkrétním kandidátem. Hlasovací lístky pak vloží
do úředních obálek, které jsou pro každý druh voleb jinak barevně provedeny. V
případě závažného zdravotního důvodu je možné požádat příslušný obecní úřad o
hlasování mimo volební místnost.

Praktická lékařka MUDr. Kynclová informuje, že zahájila očkování
proti chřipce. Dále oznamuje, že ve dnech 22. a 23. září 2016 bude uzavřena
ordinace. Zastupuje MUDr. Kulda ve Šťáhlavech od 7 do 12 hodin.
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z webových stránek SDH Losiná

Oznámení lékařky

