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Všem p�ejeme hezký zbytek dovolené. 
 

A co máme nového? 
 

I. Požádali jsem OÚ o vyjád�ení k n�kolika problém�m a nabídli spolupráci. 
Nyní budeme �ekat na oficiální vyjád�ení, se kterým vás ur�it� seznámíme. 
Zatím tedy kopie dopisu, který byl oficiáln� p�edán na OÚ, dne 4.8.2008, do 
rukou p. Krej�íka.  

 
Od Sdružení pro Krompach o.s.     pro Obecní ú�ad Krompach 
 
V�c:  Žádost o informace a  nabídka spolupráce 
 
Vzhledem k tomu, že práce vedení  obce je v�c ve�ejná,  žádáme o odpov�di na n�kolik následujících dotaz�.  
 

1. Na ú�ední desce OÚ je uvedeno, že  Komise pro rozvoj Krompachu pracuje. V Komisi, kterou vede  p. Krej�ík jsou 
�leny také p�edstavitelé SpK p.Chromec, p. Št�pán a p. Vincík. Komise se sešla pouze dvakrát , naposledy 11.ledna 
2008. Z posledního jednání nebyl po�ízen záznam a další sch�zka  bu� nebyla svolána, nebo pokra�uje v práci bez 
zástupc� SpK a pak to již není p�vodn� zvolený orgán.. Pro� se na ú�ední desce uvádí, že Komise pracuje? 

2. Nelze si nepovšimnout  špatného  p�ítoku do vodní nádrže na návsi. Jaký je názor OÚ na �ešení tohoto problému? 
SpK nabízí svoji spoluú�ast na �ešení.  

3. Za�íná probíhat požadovaná oprava �ekárny, která hyzdila st�ed obce. Zajímá nás, kdy a jak bude oprava dále 
pokra�ovat. 

4. Velmi d�ležitým problémem naší obce  je do�ešení  kanalizace. Rádi bychom byli seznámeni se sou�asným 
stavem jednání a s plánovaným dalším postupem.  

5. Podle  zn�ní  Zákona o obcích  (par. 39 a 41) má  zastupitelstvo projednávat d�ležitá usnesení (nap�. prodej 
pozemk�, p�id�lování byt�, audit a pod)  na ve�ejných sch�zích. Je obecnímu zastupitelstvu známo, že  usnesení 
nepotvrzená na ve�ejných sch�zích mohou být prohlášena za neprávoplatná? Ke každému zasedání 
zastupitelstva, ze kterého má vzniknout  právoplatné usnesení, musí být 7 dní p�ed termínem konání vyv�šeno na 
obecní desce oznámení o zasedání a jeho program. Každé zasedání zastupitelstva obce je ve�ejné (par. 93 a 95 
Zákona o obcích).  

6. Jaký je Program  rozvoje obce (par. 84 Zákona o obcích), kde je k nahlédnutí  a jak je sledováno jeho pln�ní?  
7. Domníváme se, že vedení obce by m�lo v návaznosti na bod 6 klást d�raz  na p�eshrani�ní spolupráci a ve�ejn� 

seznamovat ob�any s možnostmi, pr�b�hem a výsledky jednání 3 starost� (Oybin, Jonsdorf a Krompach).   
8. Jaký je sou�asný stav žádosti o p�evedení vozovky na liberecký kraj?   
9. Bylo by možné uve�ej�ovat  internetových stránkách obce postup zpracovávání návrhu zadání ÚP a dalších 

fází zpracovávání  ÚP, jak bylo p�islíbeno?  
10. Je n�kdo z obecních zastupitel� pov��en sledováním internetových  stránek Krajského ú�adu Liberec, kde je 

možno najít r�zné zdroje na úplné �i �áste�né financování investi�ních akcí v rámci místní komunální 
politiky? Doporu�ujeme, aby obecní ú�ad informoval obyvatele obce o možnostech, které se obci na t�chto 
internetových stránkách nabízejí. 

11.  V jaké  oblasti by vedení obce uvítalo pomoc SpK, p�ípadn� dalších ochotných ob�an�? Máme zájem ukon�it 
pro nás obtížn� pochopitelné a rozhodn� ni�emu neprospívající nap�tí  a nahradit je spoluprací. 

 
V Krompachu, 4.8.2008 
 
                                           Z pov��ení SpK       Josef Vincík 
 
                                                                            Jindra Kalitová 
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II .Dále jsme požádali KÚ v Liberci o vyjád�ení ohledn� stavu p�evzetí silnice do 

správy kraje. Zde p�etiskujeme vzájemnou korespondenci (posloupnost od 
spodu nahoru). 
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Dobrý den, 
 
V rámci urychlení jsem materiál p�ihlásil rovnou do Rady LK a ta skute�n� v úterý svým usnesením 949/08/RK 
schválila p�ijetí daru p.p.�. 1810/2 o vým��e 13992 m2, ostatní plocha, zp�sob využití silnice,  v�etn� stavby 
silnice na p.p.�. 1810/2 v k.ú. Krompach od Obce Krompach. P�ipomínám, že s p�ijetí daru musí vyslovit souhlas 
ješt� zastupitelstvo LK (26.08. 2008). 
 
S pozdravem 
 
Mgr. Jan �erný 
vedoucí majetkoprávního odd�lení 
Odbor investic a správy nemovitého majetku 
Krajský ú�ad Libereckého kraje�
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2  
tel.:    + 420 485 226 619 
mob.: + 420 739 541 615 
e-mail: jan.cerny@kraj-lbc.cz 
• www.kraj-lbc.cz�
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Dobrý den pane Mgr.�erný, 
omlouvám se, že zase obt�žuji. Dorazila k nám zpráva, že v úterý Majetková komise projednala  p�evzetí silnice v 
Krompachu do majetku libereckého kraje s kladným výsledkem.  Vzhledem k citlivosti celého problému bychom rádi 
rozptýlili dohady a fámy v obci,  a pokud by  bylo možné nám sd�lit n�co bližšího, tj. rozsah p�evzetí, podmínky a 
omezení,…, velmi by to napomohlo klidu v obci .  
D�kuji za informace a  p�eji p�íjemný víkend 
 
Ing. Jind�iška Kalitová 
Sdružení pro Krompach, o.s. 
Krompach 12 
e-mail: spk_krompach@volny.cz 
www stránky: www.spk_krompach.wbs.cz�
�
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Dobrý den, 
 
Materiál ke mn� dorazil dnes, projednán bude v orgánech kraje v nejbližších termínech. Bohužel �ervnové 
jednání Majetkové komise (dnes) jsme zmeškali. 
 
S pozdravem  
  
 
Mgr. Jan �erný 
vedoucí majetkoprávního odd�lení 
Odbor investic a správy nemovitého majetku 
Krajský ú�ad Libereckého kraje�
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2  
tel.:    + 420 485 226 619 
mob.: + 420 739 541 615 
e-mail: jan.cerny@kraj-lbc.cz 
• www.kraj-lbc.cz�
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III. V minulém �ísle jsme zavedli rubriku: 
 

„I TOTO JE KROMPACH“ 
 

Ukazujeme v ní, co Krompach hyzdí a co je p�kné.  A tak dneska pokra�ujeme. Uv�domme si, kolem 
�eho chodíme a ani to už nevnímáme. Budeme se možná divit. Pokusíme se v každém �ísle uve�ejnit 
�ty�i fotografie známých míst, kolem kterých všichni chodíme a nejen my, ale i návšt�vníci a cizinci. 
Copak si asi o nás myslí? Ukážeme p�íklady špatné i dobré. Je na nás všech, v�etn� OÚ, aby t�ch 
špatných ubývalo na úkor t�ch hezkých. 

 (Kal., Vinc.) 
 

 
 
 
 
 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tak co? Líbí?? – �erný puntík  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A �ervenou hv�zdi�ku získává za úpravu a udržované prost�edí 
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Zákon o obcích  -  Pokra�ování 5 
 

�ÁST PRVN� - OBECN� Z��ZEN� 
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVEN� 
Díl 3 - Území obce a jeho zm�ny 

 
§ 20 

(1) M�stský obvod nebo m�stskou �ást ve statutárním m�st� lze z�ídit nebo zrušit na základ� rozhodnutí zastupitelstva m�sta, 
pokud do 30 dn� od zve�ejn�ní tohoto rozhodnutí není podán návrh na konání místního referenda o této v�ci. Je-li podán takový 
návrh, lze z�ídit nebo zrušit m�stský obvod nebo m�stskou �ást jen na základ� souhlasného rozhodnutí místního referenda 
konaného na území, na n�mž se navrhuje z�ízení nebo zrušení m�stského obvodu nebo m�stské �ásti. 
(2) M�stský obvod nebo m�stská �ást jsou organiza�ní jednotkou m�sta. 
(3) M�stský obvod nebo m�stskou �ást lze za podmínek stanovených v odstavci 1 p�ipojit k jinému m�stskému obvodu nebo 
m�stské �ásti. 
(4) Rozhodnutí o z�ízení, p�ipojení nebo zrušení m�stského obvodu nebo m�stské �ásti musí obsahovat náležitosti uvedené v § 
19 odst. 5; místo názvu obce se však uvede název z�izovaného m�stského obvodu nebo m�stské �ásti nebo název m�stského 
obvodu nebo m�stské �ásti, k nimž se jiný m�stský obvod nebo m�stská �ást p�ipojuje. 
(5) Opis rozhodnutí zašle statutární m�sto Ministerstvu vnitra, p�íslušnému katastrálnímu ú�adu a finan�nímu ú�adu. 

§ 20a 
Nová obec m�že vzniknout odd�lením �ásti obce, pop�ípad� zm�nou nebo zrušením vojenského újezdu.9) 

§ 21 
(1) �ást obce, která se chce odd�lit, musí mít samostatné katastrální území sousedící nejmén� se dv�ma obcemi nebo jednou 
obcí a cizím státem a tvo�ící souvislý územní celek; po odd�lení musí mít alespo� 1 000 ob�an�. Stejné podmínky musí 
spl�ovat i obec po odd�lení její �ásti. S odd�lením �ásti obce musí vyslovit souhlas v místním referendu ob�ané žijící na území 
té �ásti obce, která se chce odd�lit. 
(2) V té �ásti obce, která se chce odd�lit, ustaví ob�ané obce p�ípravný výbor. P�ípravný výbor tvo�í oprávn�ný ob�an10) a jeho 
zástupci. Lze ustavit pouze jeden p�ípravný výbor. Po�et �len� p�ípravného výboru je lichý a tvo�í jej nejmén� t�i �lenové. 
�lenem p�ípravného výboru m�že být jen ob�an obce, který má trvalý pobyt v té �ásti obce, která se chce odd�lit. 
(3) P�ípravný výbor 
a)   navrhuje uspo�ádání místního referenda o odd�lení �ásti obce a podílí se na jeho p�íprav� a provedení, 
b)   podílí se na p�íprav� návrhu na odd�lení �ásti obce, 
c)   je ú�astníkem �ízení o odd�lení �ásti obce; nem�že však podat návrh na odd�lení �ásti obce krajskému ú�adu.11) 
(4) �innost p�ípravného výboru kon�í 
a)   dnem vyhlášení výsledk� místního referenda, jestliže ob�ané v referendu vyslovili nesouhlas s odd�lením �ásti obce, nebo 
b)   právní mocí rozhodnutí krajského ú�adu o odd�lení �ásti obce. 

§ 22 
(1) O odd�lení �ásti obce rozhoduje krajský ú�ad v p�enesené p�sobnosti na návrh obce, který podá obec na základ� kladného 
výsledku místního referenda konaného v té �ásti obce, která se chce odd�lit. Nepodá-li obec návrh do 30 dn� ode dne 
vyhlášení výsledk� místního referenda nebo jestliže v návrhu na odd�lení �ásti obce provede zm�ny, které jsou v rozporu s 
rozhodnutím p�ijatým v místním referendu,8) m�že tak u�init kterýkoliv ob�an obce. 
(2) Návrh na odd�lení �ásti obce musí obsahovat 
a)   den, m�síc a rok, ke kterému se �ást obce odd�luje, 
b)   vymezení území nov� vznikající obce po odd�lení �ásti obce vý�tem jejích katastrálních území v�etn� p�íslušných 

mapových podklad�, 
c)   rozd�lení majetku v�etn� finan�ních prost�edk�, ostatních práv a závazk�, právnických osob a organiza�ních složek obce, 
d)   po�et ob�an� obce ke dni podání návrhu na odd�lení její �ásti, jakož i po�ty ob�an� obce v jednotlivých �ástech, které se 

mají odd�lit, 
e)   rozd�lení výnosu daní v pom�ru podle po�tu obyvatel p�vodní a nov� vzniklé obce do doby, než bude stanoveno procento, 

kterým se na výnosech daní podílí nov� vzniklá obec. 
(3) Krajský ú�ad svým rozhodnutím schválí návrh obce na odd�lení její �ásti, jsou-li spln�ny všechny podmínky stanovené 
zákonem. 
(4) Rozhodnutí o odd�lení �ásti obce musí obsahovat náležitosti stanovené v odstavci 2. Opis pravomocného rozhodnutí zašle 
krajský ú�ad Ministerstvu vnitra, Ministerstvu financí, p�íslušnému katastrálnímu ú�adu a finan�nímu ú�adu. 
(5) �ízení o odd�lení �ásti obce ukon�ené pravomocným rozhodnutím nelze obnovit a pravomocné rozhodnutí o odd�lení �ásti 
obce nelze p�ezkoumat ve správním �ízení. 
(6) Po vyhlášení výsledk� místního referenda obec požádá Ministerstvo vnitra o souhlas s názvem nov� vznikající obce. 

§ 23 
(1) Do 3 m�síc� po ustavujícím zasedání zastupitelstva nov� vzniklé obce p�edá dosavadní obec nov� vzniklé obci majetek, 
který jí náleží podle rozhodnutí krajského ú�adu. O p�edání majetku po�ídí dosavadní a nov� vzniklá obec písemný zápis. Tento 
majetek v�etn� finan�ních prost�edk�, pohledávek a závazk� do doby jeho p�edání spravuje dosavadní obec, která však s ním 
nem�že nakládat jiným zp�sobem, než z n�j uhrazovat náklady spojené s nezbytnou údržbou majetku a s provozem 
organiza�ních složek nov� vzniklé obce a nájemné za užívání v�cí touto obcí. 
(2) V nov� vzniklé obci platí právní p�edpisy obce, které platily na jejím území p�ed jejím vznikem, a to do doby, než budou 
zrušeny nebo nahrazeny novými. 

§ 24 
Slou�ení obcí nebo p�ipojení obce, m�stských �ástí nebo m�stských obvod� lze provést jen k po�átku kalendá�ního roku nebo 
ke dni voleb do zastupitelstev v obcích. Odd�lení �ásti obce lze provést jen k po�átku kalendá�ního roku následujícího po dni 
voleb do zastupitelstev v obcích. Návrh na odd�lení �ásti obce musí být podán krajskému ú�adu nejpozd�ji 6 m�síc� p�ed 
prvním dnem m�síce, v n�mž se mají konat volby do zastupitelstev v obcích. 
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Pov�sti, historie a zajímavá místa v okolí, o kterých stojí za to n�co v�d�t, nebo 
je navštívit. 

 
 

Tak dnes slíbené pokra�ování zajímavostí o obci. V prvním �ísle jsme vytiskli první �ást o 
historii místního hasi�ského sboru a dnes pokra�ujeme druhou �ástí. 

 

Hasi�ský ženský spolek Krombach -  Schanzendorf 
Založení „hasi�ského ženského spolku“, se uskute�nilo 3. Dubna 1892 a je zásluhou tehdejšího p�edstaveného 
dobrovolného spolku hasi��, pana nadu�itele Karla Schichta. Na jeho podn�t obešli �lenové Franz Goth, 
Krombach �. 24 a Anton Hanisch, Krombach �. 41, všechny ženy( manželky) kamarád� – hasi�� a vyzývali je ke 
vstupu do nov� založeného spolku. Že jejich námaha nebyla marnou, sv�d�í skute�nost, že spolek �ítal již v roce 
svého založení až 65 �lenek. Vstupní poplatek �inil 50 krejcar�. Jako ro�ní p�ísp�vek bylo 52 krejcar� a také 3 
krejcary za kníže�ku (legitimaci). �ást t�chto proplacených obnos� byla v p�ípad� úmrtí �len� použita k úhrad� 
poh�ebních náklad�. 

Okolo roku 1908 byl zaveden zachovaný „Den slibu“, pozd�ji nazývaný „Den Kate�iny“, p�i n�mž spolek 
každoro�n� koná pr�vod ke kostelu. Dále každým rokem po�ádá pochod sv�tel. 

V roce 1908 byl spolkem získán pro Krombašský kostel lustr od firmy Christoph Palme v Perschau u Haidy za 
cenu 96 Kr. Pot�ebné pen�žní prost�edky k tomu byly sebrány dobrovolnými p�ísp�vky od �len�. Lustr byl tehdy 
p�inesen do Krombachu bezplatn� v koši paními Therezou Knobloch, Annou Schiffer a Marií Hockauf, Krombach 
�. 51. Dobrovolné p�ísp�vky �len�, umožnily také v roce 1928 uhradit elektrické napojení lustru za 250 K�, což 
vyvrcholilo prvním rozsvícením o církevní slavnosti. 

(MKanap) 

 
 

IV. N�co málo veselého na záv�r: 
 
P�išel muž k psychiatrovi a �íká:  
"Doktore, moje krásná žena mi je nev�rná. Každý ve�er jde do baru U Larryho a balí tam mužské. V 
podstat� se vyspí s každým, kdo ji U Larryho o to požádá. Já se z toho zblázním.  
Co mám d�lat?"  
"Uklidn�te se, p�edevším se uklidn�te," �íká doktor. "Uvoln�te se. Hezky se zhluboka nadechn�te. 
Nejd�ív mi pov�zte kde je Larryho bar." 
 
 
 
 
 
 
Kdo má zájem, m�že se kdykoliv na t�chto stránkách vyjád�it. Pošlete nám sv�j názor, 

nebo dotaz na d�ní kolem Vás, co Vás zajímá a trápí. 
 
 

Vid�li jste nepo�ádek? Pošlete fotku a uve�ejníme. T�eba se n�kdo zastydí, nebo se do 
toho pustíme spolu a spole�n� zkusíme n�co opravit, nebo napravit? 

 
 

 
 
 
 

Pište na adresu: R.Kalita - Valy 75, kalitovi@volny.cz, nebo na e-mail: spk_krompach@volny.cz , p�ípadn� je 
možno vaše p�ísp�vky doru�it do restaurace „Na Vyhlídce“ k p. Vincíkovi. 


