
 
 
 
 
 
 
 
 
Obec Chotyně ve spolupráci s o.s. Diakonie 

Broumov vyhlásila  
 

MIMOŘÁDNOU SBÍRKU NA 
POMOC OBLASTEM 

POSTIŽENÝCH POVODNĚMI 
v klubovně hasičů 

- v neděli   9. 6.  od 15 do 18 hodin 
- v pondělí   10. 6. od 10 do 16 hodin 
 
pokud jste sbírku nestihli, můžete do 
konce týdne, tj. do 14. 6. nosit potřebné 
věci na úřad 
 

Věci, které budou potřeba: 
- jakékoliv ošacení (dámské, pánské, dětské) 
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, 
záclony 
- přikrývky, polštáře, deky 
- obuv – veškerou nepoškozenou 
- spodní prádlo, ponožky 
- košťata, lopaty, hrábě 
- gumové rukavice, úklidové prostředky 
- repelenty proti hmyzu 
- SAVO PROTI PLÍSNI (pouze toto, jiné ne) 
- zvažte, co vám se hodilo po povodni v roce 
2010  
 
Věci zabalit do igelitových pytlů či krabic, 
aby se nepoškodily transportem. 
 
Věci, které ve sbírce nashromáždíme, odveze 
Diakonie Broumov a následně je bude rozvážet 
lidem do postižených oblastí.  
Pět našich hasičů odjelo v pátek ráno do Dol-
ních Beřkovic na Mělnicku. Je to sousední obec 
Cítova, který nám hodně pomohl při povodních 
v roce 2010. Obec Cítov je na kopci, takže po-
stižená není, ale požádali nás o pomoc pro sou-
sedy. Naši kluci odjeli s úkolem pomáhat a zji-
stit, co nutně potřebují. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhlásíme i finanční sbírku, ale budete vědět 
dopředu, komu konkrétně peníze půjdou. 
Další informace budou na plakátovacích plo-
chách, ve skříňce OÚ a na našich interneto-
vých stránkách. 

 

Permanentka do ZOO 
Obec zakoupila pro svoje občany zlatou 
permanentku do ZOO Liberec. 
Permanentka je pro 4 osoby. Zapůjčit si 
ji můžete proti podpisu na Obecním 
úřadu. Je možné si ji i na určitý den 
objednat.  
 

Posuzování územního plánu 
Od roku 2009 má obec platný územní plán 
(ÚP). Podle zákona jednou za 4 roky musí 
dojít k posouzení platného ÚP, vyhodnocuje 
se uplatňování ÚP včetně vyhodnocení změn 
podmínek, na základě kterých byl ÚP vydán 
a vyhodnocují se případné nepředpokládané 
negativní dopady na udržitelný rozvoj území. 
Posouzení pro nás zpracovává Magistrát 
města Liberec, odbor hlavního architekta. 
Zastavěné území obce bylo vymezeno k 15. 
9. 2008. Plochy vymezeného zastavěného 
území činí 35,88 ha, tj. 3,97 % z 904,34 ha 
celkové plochy správního území obce. Od té-
to doby došlo k částečnému využití zastavi-
telných ploch, a proto by mělo být aktualit-
zováno zastavěné území. 
Když se tvoří nebo aktualizuje ÚP, má obec 
stanoveno, kolik území je možno ještě za-
stavět. Ochrana zemědělského půdního fon-
du hlídá, aby toto nebylo překročeno. Nově 
je ale možno, že pokud plochy určené k za-
stavění nejsou dlouhodobě (5 let a více) 
k tomuto účelu využity, může dojít ke změ-
ně, tyto plochy z výstavby vyndat a na vý-
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stavbu určit plochy nové. Ono totiž není vů-
bec jednoduché prodávat velké pozemky ur-
čené pro výstavbu rodinných domů. Majitel 
pozemku musí mít zpracovanou studii rozdě-
lení pozemků a vybavení inženýrskými sítě-
mi. Obec není povinna tyto inženýrské sítě 
budovat na své náklady. Ze všech velkých 
pozemků soukromých majitelů je v současné 
době zpracována pouze jedna studie a to na 
pozemek mezi Bímovými a bývalou drůbežár-
nou. 
Z posouzení, které je zpracováno, vycházejí 
návrhy změny ÚP. Tyto změny je možno dále 
upřesňovat. Zatím registrujeme několik 
požadavků na změny: 
- nově umisťované stavby by svým 
vzhledem, tvarem, objemem a umístěním 
měly respektovat okolní zástavbu, na území 
obce v nezastavitelných plochách a v 
zastavitelných 
 

 

KADEŘNICTVÍ, MASÁŽE, 
PEDIKÚRA v Domě s pečovatelskou 

službou 
Objednávání: 
- masáže u p. R. Křečkové dle dohody na tel. 
739461781 
- pedikúra u p. J. Knigové na tel. 606144291 
- kadeřnictví u p. M. Kolínské každé pondělí na tel. 
728660949 
 

Změna pracovní doby na OÚ 
pondělí  7 - 11  12 – 17 
úterý  7 – 11  12 – 14.30 
středa  7 – 11  12 – 17 
čtvrtek  7 – 11  12 – 14.30 
pátek  7 – 11  12 – 14.30 
 

Připomínáme splatnost poplatků za 
odpad a za psy do konce května 

 
Termíny červnových akcí 

 
8. června  Dětský den  
8. června Hasičská soutěž 
15. června Den otevřených dveří u 
myslivců 

22. června Víla Nisa 
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