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Pojeďte se mnou, a já vás zavezu do říše snů…    
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Slovo starosty 
Byl jsem vyzván, abych občanům obce objasnil okolnosti kolem 

probíhající změny územního plánu. Abych zabránil různým spekulacím 

a neznalostem, i když jsem vše dostatečně prezentoval na poradách, 

zasedáních a veřejných schůzích, vše ještě znovu zopakuji.  

V průběhu roku 2011 jsme obdrželi na obecním úřadě od místních 

občanů a majitelů pozemků v našem katastru řadu žádostí na změnu 

územního plánu za účelem začlenění jejich pozemků pro výstavbu 

rodinných domků. V prosinci téhož roku byl tento požadavek 

projednáván na Zasedání zastupitelstva obce. Po diskusi k tomuto bodu 

jednání dospělo zastupitelstvo k rozhodnutí, že ještě nedojde ke 

schválení, ale dá se občanům delší časový prostor pro jejich žádosti. 

Vše jsme následně probírali na poradách zastupitelstva obce a v 

neposlední řadě na veřejné schůzi s občany dne 26. října 2012. Na 

schůzi byli přítomni jak starší občané tak i mnoho mladých. Ještě 

počátkem roku 2013 jsme obdrželi poslední žádost o začlenění 

pozemku do změny územního plánu. Na Zasedání zastupitelstva obce 

dne 11. února 2013 byl schválen záměr zastupitelstva provést změnu 

územního plánu v rozsahu doručených požadavků a jednoho pozemku 

obce v místní části FULVAREK, a to v oblasti rekreační zóny, kde 

tento pozemek chceme změnit na stavební.  

Mnohé asi bude zajímat proč právě tento pozemek?  

Odkanalizování konce místní části Fulvarek je stále nevyřešené a v 

budoucnosti se určitě tento problém bude muset řešit. Takzvaná 

rekreační zóna v tomto prostoru má pro obec nulový efekt, naopak 

budoucí možná výstavba spojená s vyřešením odkanalizování dává 

smysl a navíc stimuluje mladou generaci k možnému bydlení v naší 

obci. Mnozí z Vás určitě pamatují léta, kdy nepodporování možnosti 

výstavby v naší obci vedlo k odlivu téměř celé jedné generace. Někteří 

jistě namítají, proč se nesoustředíme na zastavění středové části obce. 

Tento prostor je, až na malé výjimky, pro výstavbu rodinných domků 

nedobytný a mylné je si namlouvat, že tomu bude jinak.  

Proč změnu územního plánu provést teď a ne za pár let?  

Současný územní plán je platný od roku 2009. Čím dál složitější bude 

možné provádět změny územních plánů. Mění se legislativa a stále více 

se dělají překážky pro vytváření ploch pro výstavbu rodinných domků. 

Tak jako my, jsou si vědomy této skutečnosti i okolní obce. Nový 
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územní plán pořizuje Slatina, změny územních plánů pak další obce, 

jako jsou Tísek, Bravantice, Velké Albrechtice, Bílov, Bílovec a mnoho 

dalších.  

Co to bude obec stát?  

Celková cena provedení změny územního plánu bude činit cca 53 000,- 

Kč. Finančně se na tom budou podílet všichni žadatelé úměrně k počtu 

m2 dotčené plochy. Což je výhodné jak pro obec, tak i pro ostatní 

žadatele.  

Co ještě k tomu sdělit?  

Mohu s čistým svědomím říci, že pozemky zastupitelů obce nejsou 

součástí této změny územního plánu. Netýká se to ani našich blízkých a 

vůbec nejsou za tímto jiné skutečnosti (příslib dalším subjektům). 

Věřím, že probíhající změnu územního plánu i přes překážky 

dokončíme a přispějeme tímto k dalšímu rozvoji obce.  
Tomáš Richter  

Turistický výlet na hrad Helfštýn  
V sobotu 13.7.2013 se uskuteční jednodenní turistický výlet na hrad Helfštýn. 

Odjezd z Bítova je v 8.00 od obecního domu linkou 671 do Svinova na 

vlakové nádraží. Ve Svinově máme 7 minut na přestup a nákup jízdenek – 

bude to fofr. Do Lipníka nad Bečvou vlak dorazí 9.37,  dále nás čeká jen 

procházka asi 5 km na hrad Helfštýn. Vstupné je 60 kč pro dospělého, studenti 

a důchodci mají slevu a platí jen 40 kč.  

Po důklané prohlídce hradu a řádném občerstvení nás bude čekat návrat domů. 

Zpáteční cestu 

zahájíme pěším 

pochodem 

k vlaku. Zpáteční 

vlak jede 16.13 

z Lipníka nad 

Bečvou a ve 

Svinově je 17.14.. 

Autobus do 

Bítova jede až 

v 18.52 tak bude 

dost času na 

odpočinek a 

uspořádání vzpomínek.    Počasí je zajištěno, nebude li pršet nezmoknem.  
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Děti tvoří kalendář  
V Pátek 19.července od 16.30 se již po sedmé se setkájí  bítovské děti 

s Šárkou Kozelskou a Katkou Chrápkovou k tvorbě kalendáře. Každý 

měsíc nový list. Tentokrát je setkání věnované měsíci červenci. Setkání 

se bude konat v sále Obecního domu. Děti, přineste si pastelky, 

voskovky, vodové barvy a štětec.         
                             Na vaše děti se těší Šárka Kozelská a Katka Chrápková 

Vodnické hry  
V sobotu 20.7.2012 se na místních rybnících konají již IX. Vodnické 

hry – pětičlenná družstva, hlaste se na Obecním úřadě v Bítově do 

17.7.2013. Odpolední program bude obohacen o diváckou soutěž o 

tyčku salámu. Večerní karneval pod vedením Vojty Kisse prodlouží den 

do nedělních ranních hodin.  

Přáli byste si, aby Váš pejsek poslouchal rád? 

Každou neděli po deváté hodině ranní se 

schází bítovská skupinka pejskařů se svými 

pejsky a pod vedením paní Zuzany 

Vavrečkové cvičí své psí miláčky 

poslušnosti a slušnému chování. Naučit 

svého psa chodit u nohy, zůstat na určeném 

místě a mnoho dalších náročných úkolu 

čeká na psy i jejich páničky. Není to 

jednoduché, ale oni to společnými silami 

jistě zvládnou.    

Sdělení redakce 
Jakékoli příspěvky, dotazy, nebo 

připomínky můžete posílat na email: bitovaci@centrum.cz. Předem 

děkujeme všem, kteří zašlou příspěvky ke zveřejnění. 

Budete-li mít životní jubileum a nechcete jej zveřejnit v blahopřání, 

dejte nám vědět. Uzávěrka příštího čísla je 30.7.2013. 
Petr Murárik 

Blahopřání k životnímu jubileu 
Frebortová Lenka   55 let 
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