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MIMO�ÁDNÉ �ÍSLO - �T�TE 
 

I.P�evedení silnice na Liberecký kraj 
 

Usnesení zastupitelstva 
7. zasedání Zastupitelstva kraje 
Usnesení �. 241/08/ZK 
Majetkoprávní operace - p�ijetí daru:  
1)pozemku v k.ú. Nová Ves nad Nisou od Josefa �erného 
2)pozemk� v k.ú. Turnov, Bukovina u Turnova a Mašov u Turnova od M�sta Turnov 
3)pozemk� v k.ú. Kloko�í u Turnova od Obce Kloko�í 
4)pozemk� v k.ú. Lomnice nad Popelkou a Chlum pod Táborem od M�sta Lomnice nad Popelkou 
5)pozemk� a stavby silnice v k.ú. Krompach od Obce Krompach 
6)pozemk� v k.ú. Semily od M�sta Semily 
Zastupitelstvo kraje po projednání schvaluje 
5.a)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, obec Krompach, evidováno na listu vlastnictví �. 1 u Katastrálního ú�adu pro 
Liberecký kraj, Katastrální pracovišt� �eská Lípa, od Obce Krompach, se sídlem Krompach, 471 57 Krompach 
v �echách, I�: 00673421, hodnota daru �iní 2,100.400,-K�; (slovy: dvamilionystotisíc�ty�istakorun�eských), 
b)sv��ení takto nabytých nemovitostí do správy Krajské správy silnic Libereckého kraje, ke dni 
právních ú�ink� vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí u Katastrálního ú�adu pro 
Liberecký kraj, KP �eská Lípa, 
 
Toto je výpis z usnesení zastupitelstva LK zve�ejn�né na webových stránkách LK dne 11.9.2008. 

 (Kal.) 

 
Obecní komunikaci p�evzal dne 26.8.2008 Liberecký kraj!!!! 

 
Krompach už nepat�í mezi obce, které se brání sjednocování Evropy 

Poté co EU akceptovala žádost naší vlády o vstup do schengenského prostoru bylo evidentní, že Liberecký kraj bude v souladu 
s Plánem rozvoje kraje o�ekávat zpr�jezdn�ní hrani�ního p�echodu mezi Krompachem a sousední saskou obcí Jonsdorf. K prvnímu 
závažnému jednání na toto téma došlo na hejtmanství LK již 19.7.2004, a to p�i projednávání Koncepce dopl�ujících silni�ních spojení mezi 
�eskou republikou a Svobodným státem Sasko (po vstupu �R do EU a spln�ní Shengenské dohody). Stanoviska p�íslušných odbor� 
Libereckého kraje, Chrán�né krajinné oblasti Lužické hory a Euroregionu Nisa ke zpr�jezdn�ní hrani�ního p�echodu Krompach – Jonsdorf 
byla bezvýhradn� pozitivní. Stanovisko obce Krompach však bylo záporné. Zn�lo takto: „Zcela jednozna�n� odmítáme otev�ení 
hrani�ního p�echodu pro automobilová vozidla“ (viz .Hrani�ní p�echody na území Libereckého kraje – Hrani�ní p�echod Krompach – 
Jonsdorf, aktualizováno v �ervnu 2007). V záv�ru tohoto dokumentu se uvádí: „Proti otev�ení silni�ního spojení existují závažné 
námitky ze strany obce Krompach, p�esto Liberecký kraj souhlasí s rozší�ením rozsahu dopravy o osobní automobily“. 

Setrvání na odmítavém stanovisku ke zpr�jezdn�ní hrani�ního p�echodu pro osobní vozidla vylu�ovalo jakýkoliv smysluplný 
pokus o vstup Krompachu do sout�že o finan�ní podporu z Opera�ního programu �esko – saské p�eshrani�ní spolupráce, což je jeden z 24 
opera�ních program� za�len�ných do Strategického rozvojového a referen�ního rámce �R na léta 2007 – 2013. Rozvoj p�eshrani�ní 
dopravní infrastruktury je totiž sou�ástí první prioritní osy tohoto opera�ního programu. Za této situace se Sdružení pro Krompach o.s. 
rozhodlo usilovat o zm�nu stanoviska obecních zastupitel� k zpr�jezdn�ní hrani�ního p�echodu do Jonsdorfu. 

Starosta V.Holan, slíbil, že v �ervenci 2007 svolá mimo�ádné zasedání obecního zastupitelstva na n�mž dá p�edsedovi SpK 
p�íležitost seznámit obecní radní s  Opera�ním programem �esko-saské p�eshrani�ní spolupráce. Obecní zastupitelé by tak m�li mimo jiné 
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možnost dozv�d�t se, že podmínkou pro vstup do sout�že o finan�ní podporu z daného opera�ního programu je orientace na zpr�jezdn�ní 
hrani�ního p�echodu.  

Ke svolání mimo�ádného �ervencového zasedání obecních zastupitel� však, bohužel, nedošlo. Proto se vedení SpK o.s. 
rozhodlo p�ipravit akci s  názvem „Krompach v Evrop� bez hranic“ s následujícím programem:  

1. Od Mnichova 1938 k Evrop� bez hranic - dvakrát o našich hranicích, ale tentokrát jinak  
• Cesta k Mnichovu a Mnichov 1938 (dokumentární filmy, dokumenty, informace). (prof. PhDr. V.Nálevka,CSc.) 
• Schengenská dohoda a d�sledky rozší�ení bezhrani�ního evropského prostoru v roce 2008 pro obce v �esko-

saském pohrani�í.(plk.Hýsek, M.Št�pán) 
2. Evropa zaceluje jizvy po hranicích národních stát� (p�edseda SpK) 

• Základní údaje o evropském opera�ním programu p�eshrani�ní spolupráce na léta 2007-2013  
• Rozsáhlé možnosti, které tento �esko-saský  program nabízí Krompachu a sousedním n�meckým obcím  

3. Jak se k Evrop� bez hranic postaví Krompach? (p�edseda SpK) 
• Dv� základní alternativy volených p�edstavitel� obce – pozitivní nebo negativní odezva na zrušení hranic 
• P�ednosti a nedostatky souhlasné, resp. odmítavé odezvy Krompachu na sjednocování Evropy. 

.Akce byla uspo�ádána dne 28.zá�í 2007. Krom� aktivních ú�astník� se jí zú�astnil starosta obce Okrouhlá a p�edseda 
mikroregionu Novoborsko J.Vosecký a pozvání SpK p�ijali i starosta sousední saské obce Oybin H.J.Goth, starostka obce obce Svor Ing. 
Petrboková, místostarosta obce Radvanec Ing. Ullrich a ob�ané a chalupá�i Krompachu, kte�í zcela zaplnili zasedací sí� OÚ. Z obecních 
zastupitel� byli na akci p�ítomni paní M.�ípová a F.Audes. Židle za p�edsednickým stolem, vyhrazená pro starostu obce V.Holana, z�stala 
prázdná. 

Neú�ast hlavních p�edstavitel� obce donutila vedení SpK obrátit se na starostu otev�eným dopisem se žádostí o uspo�ádání 
spole�ného zasedání obecního zastupitelstva s vedením SpK. V dopise bylo zd�razn�no, že a�koliv problém p�eshrani�ní spolupráce (a 
v jeho rámci rozvoje p�eshrani�ní dopravní infrastruktury) p�esahuje rámec funk�ního období obecního zastupitelstva, je t�eba p�íslušná 
rozhodnutí u�init okamžit� – nemají-li být neopakovatelné p�íležitosti, které se v dané dob� obci nabízejí, nenávratn� ztraceny. K dopisu 
jsme p�ipojili powerpointovou prezentaci a také záznam pr�b�hu celé  akce na DVD. Ani tento otev�ený dopis s výzvou k uskute�n�ní 
spole�ného zasedání obecních radních s vedením SpK nevedl k úsp�chu. Setkání se pro nezájem OÚ op�t neuskute�nilo. 

V �íjnu 2007 došlo k další události, která, jak se v záp�tí ukázalo, p�isp�la ke konzervování dosavadního postoje OÚ k otev�ení 
hrani�ního p�echodu s Jonsdorfem. Byla to podpisová akce, v obci známá pod názvem „Bohá�ova“. Tento profesionáln� dokonale 
koncipovaný dokument obsahoval 7 bod�. Zn�ní šesti z nich bylo  jakoby v souladu s d�sledky vstupu �R do Schengenského prostoru, 
avšak sedmý bod vše p�edchozí jednozna�n� pop�el. P�ipoušt�l v podstat� jen posun hrani�ního p�echodu s Jonsdorfem o pár set metr� na 
okraj Krompachu, p�i �emž pr�jezd osobních vozidel Krompachem m�l být zakázán. Pod dokument se podepsalo 72 ob�an� a chalupá�� 
Krompachu.  

Starosta obce si výsledky této podpisové akce z�ejm� vyložil jako potvrzení mandátu na negativní postoj obecního zastupitelstva 
ke zpr�jezdn�ní hrani�ního p�echodu. Na následujícím zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo dne 3.11.2007, bylo p�ijato 
usnesení odmítající p�edání obecní komunikace zp�t do vlastnictví Libereckého kraje, a to pom�rem hlas� 5:2. A protože rozpo�et obce 
vylu�uje možnost provedení rekonstrukce obecní komunikace vlastními finan�ními prost�edky, mohly d�sledky tohoto t�žko pochopitelného 
rozhodnutí v�tšiny obecních radních (proti hlasovali pouze paní M.�ípová a F.Audes) poškodit obec na mnoho dalších let. Starosta 
V.Holan, který se v souvislosti s protievropským postojem OÚ, stal p�edm�tem zájmu sd�lovacích prost�edk�, odhadl v jednom ze svých 
rozhovor� s noviná�i dobu do zpr�jezdn�ní hrani�ního p�echodu, a tedy i vstupu Krompachu do sjednocující se Evropy, na dalších 5 -10 let. 

Za této situace se vedení SpK rozhodlo uskute�nit vlastní podpisovou akci a obrátit se na ob�any a chalupá�e 
Krompachu s dotazem zda souhlasí s p�edáním vozovky sm��ující na Valy zp�t do vlastnictví Libereckého kraje, který by ji 
rekonstruoval a celoro�n� udržoval. P�i �emž, v p�ípad� zpr�jezdn�ní hrani�ního p�echodu do Jonsdorfu, by musely být 
respektovány požadavky obce na dopravní omezení.  

Podpisová akce SpK probíhala v prvních dvou prosincových víkendech, kdy Krompach byl poloprázdný. P�esto p�inesla zajímavé 
výsledky. Podpisovou akci, tzv. Vyjád�ení ob�an� …, podepsalo celkem 161 signatá��, a to „nap�í� politickým i v�kovým spektrem“. 
Z toho 56 podpis� p�ipojili trvale bydlící, což byl pro obecní zastupitele silný signál(!) nebo� v posledních volbách volilo 87 ob�an�. 70 
podepsaných bydlí nebo má chalupu p�ímo nebo nedaleko silnice sm��ující z Juliovky do Jonsdorfu a 105 podpis� pat�í chalupá��m. 

Výsledky této podpisové akce p�im�ly obecní zastupitelstvo ustoupit od záporného stanoviska k p�edání obecní komunikace 
Libereckému kraji, p�ijaté dne 3. listopadu 2008. Již 18. prosince seznámil místostarosta L.Krej�ík p�edstavitele SpK s dopisem, kterým se 
OÚ Krompach obrací na hejtmanství Libereckého kraje s žádostí o finan�ní podporu na rekonstrukci obecní komunikace, resp. na její 
p�evzetí zp�t do vlastnictví Libereckého kraje.  

V prvních m�sících roku 2008 se p�edstavitelé SpK vytrvale snažili získat na hejtmanství Libereckého kraje informace o osudu 
zmín�ného dopisu. Teprve n�kdy na p�elomu prvního a druhého �tvrtletí bylo zjišt�no, že dopis obecního zastupitelstva o bezúplatném 
p�evodu obecního majetku nespl�uje p�edepsané náležitosti. Formulace rozhodnutí o bezúplatném p�edání majetku musí být totiž 
jednozna�ná a rozhodnutí musí být p�ijato na ve�ejné sch�zi. Na základ� tohoto zjišt�ní se vedení SpK obrátilo písemn� na OÚ se žádostí 
o svolání ve�ejné sch�ze a p�ijetí formáln� správného stanoviska k p�edání obecní komunikace do vlastnictví Libereckého kraje. K �emuž 
došlo a Rada LK s rozhodnutím OÚ Krompach  vyjád�ila dne 12.8.2008 svým usnesením 949/08/RK souhlas. A dále už p�edání obecní 
komunikace probíhalo v pracovním po�ádku až do 26.8.2008, kdy byl akt bezúplatného p�evodu na zasedání Zastupitelstva LK oficiáln� 
potvrzen. 

V záv�ru je t�eba ocenit aktivity ob�an�, kte�í se o vytvo�ení této pro Krompach neopakovatelné p�íležitosti zasloužili. Pod�kování 
pat�í obecním zastupitel�m paní M.�ípové a F.Audesovi, kte�í s neš�astným listopadovým unesením o nep�edání obecní komunikace zp�t 
do vlastnictví Libereckého kraje nesouhlasili. K vytvo�ení p�edpoklad� ke zpr�jezdn�ní hrani�ního p�echodu by z�ejm� nedošlo, kdyby 161 
krompašských ob�an� a chalupá�� nepodpo�ilo svým podpisem výzvu k p�edání obecní komunikace Libereckému kraji. V pr�b�hu celého 
tohoto procesu nacházelo SpK podporu u místostarosty Cvikova a krajského zastupitele pana JUDr. Švehly. Bylo by nespravedlivé 
nep�ipomenout více než jednoleté, cílev�domé úsilí �len� SpK. A nebylo to pro n� mnohdy jednoduché, zvlášt� když uvážíme, že se do 
�ešení tohoto na výsost v�cného problému �asto promítaly osobní nevraživosti a nedostatek tolerance. 

A ješt� jedna poznámka. Jsem osobn� p�esv�d�en, že to, �eho bylo dosaženo, se bude po �ase jevit jako úsp�ch i t�m, kte�í m�li 
proti zpr�jezdn�ní hrani�ního p�echodu do Jonsdorfu námitky. Byla to akce, které sluší název „Krompach sob�“. 

 
Krompachu se tedy otev�ela cesta k získání finan�ních zdroj� na dlouhodobý rozvoj obce. Zda a jak toho obecní 

zastupitelé dokáží využít, to již  záleží p�edevším na jejich v�li a schopnostech. P�ejme jim, a tím i Krompachu, úsp�ch! 
 

V Praze dne 26. srpna 2008        Stanislav Chromec 
          p�edseda SpK o.s 
 

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. 


