
   Zastupitelstvo města Chrastavy 
rozhodlo na svém zasedání o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy s obcí Stráž nad 
Nisou ve věci městské policie. Jelikož 
tutéž smlouvu schválilo i Zastupitelstvo 
Stráže nad Nisou, znamená to, že 
v případě jejího schválení Krajským 
ú ř a d e m  v  L i b e r c i  ( u d ě l e n í 
pravomocného rozhodnutí ve správním 

řízení) bude Městská policie Chrastava 
působit i na katastru Stráže nad Nisou 
(předpoklad od února 2008). 
  Město Chrastava v této souvislosti 
při jme pátého strážníka (písemné 
přihlášky se přijímají do 10. 1. 2008). 
Vzhledem k tomu, že předpokládáme ve 
věci změn v městské policii zájem 
občanů, zveřejňujeme text veřejnopráv-

ní smlouvy a důvodovou zprávu ve 
znění předloženém zastupitelstvu města 
dne 10. 12. 2007.  Občané se zároveň 
mohou v této záležitosti informovat i 
přímo, a to na večeru se starostou dne 
14. ledna 2008 od 17 hodin.  
 

Ing. Michael Canov, 
Starosta města  
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Vážení spoluobčané, 
dovoluji si Vás pozvat na padesátý druhý „Večer se starostou“ pořádaný 

na téma „Městská policie, rozšíření počtu strážníků na 5 a rozšíření 
působení MP o obec Stráž nad Nisou“.  

Odborným garantem večera, na kterém budou zájemcům vysvětleny 
změny v působnosti MP a zvýšení počtu jejich členů, je     velitel 
Městské policie pan Alan Grebeníček. 

    Pozvání  přijal  starosta  Stráže  nad  Nisou  pan  Mgr. Karel  
  Jäschke.  
    Setkání se koná v pondělí dne 14. ledna  2008 od 17:00 hodin 
  v malé zasedací místnosti  budovy radnice. 
  

          Těším se na Vaši účast.           Ing. Michael   C a n o v, starosta 

    V roce 2007 Město Chrastava realizovalo kromě samostatně 
vedených a dotačně podpořených investičních akcí další akce za 
více jak 6 mil. Kč. 
      Jednou z největších, nejviditelnějších a samostatně 
uváděnou akcí, o které bychom se rádi zmínili, je Rekonstrukce 
budovy Základní školy na náměstí  1. máje. Ta se 
modernizuje již od roku 2006. Její realizace byla podpořena 
dotacemi ze státního rozpočtu ve výši 17,50 mil. Kč. Tato akce 
je v samém závěru a v těchto dnech probíhá kolaudační řízení. 
     Další investiční akcí je pravidelně se opakující Rekonstrukce 
povrchů vozovek místních komunikací, aby se alespoň 
částečně zlepšila dopravní infrastruktura ve městě. Letos se 
podařilo opravit povrchy vozovek za více jak 3,20 mil. Kč. 
V loňském roce to bylo za pouhých 1,5 mil. Kč. Věřím, že objem 
finančních prostředků na tyto úpravy bude stále narůstat a že i 
další občané, stejně tak jako letos - například obyvatelé z lokality 
Vysoká, budou mít kvalitnější spojení ke svým domovům.            
…… Pokračování na str. 2 
K této akci dále přiřazujeme další dopravní investiční akce 
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K této akci dále přiřazujeme další dopravní investiční akce provedené 
nebo prováděné na Střeleckém vrchu. Jsou to: „Rekonstrukce povrchu 
chodníku“ za téměř 0,45 mil. Kč a „Rozšíření manipulační plochy 
pro automobilová stání“ za  0,35 mil. Kč. Přípravy projektů na další 
léta jsou v současnosti v realizaci a některé větší dopravní akce (např. 
rekonstrukce povrchů komunikací včetně všech konstrukcí), které jsou 
náročné zejména na úvodní projektovou přípravu, musí na vlastní 
realizaci dále čekat. I v tomto směru by se však, dle mého názoru, mohlo 
od příštího roku začít blýskat na lepší časy. 
    V roce 2007 bylo provedeno i několik dalších investičních projektů 
směřujících do školství, a to kromě výše zmiňované rekonstrukce budovy 
ZŠ také „zabudování technologie úpravy vody v ZŠ Vítkov“ za 0,73 
mil. Kč, díky níž je nyní odebíraná voda ze studně naprosto v pořádku a 
dle všech požadavků hygienických norem. Přibližně v polovině letošního 
roku jsme provedli „vestavbu kanceláře Školní jídelny“ za 0,24 mil. 
Kč a dále jsme realizovali výměnu kotle a drobné „stavební úpravy 
v MŠ Revoluční“, kde jsme taktéž realizací úprav splnili požadavky 
hygienických norem. Tyto úpravy byly provedeny za téměř 0,40 mil. Kč. 
  
     Závěrem bych chtěl zmínit ještě investice do občanské vybavenosti. 
Jistě jste si všimly především vy, maminky, že je vybudováno „dětské 
hřiště na Střeleckém vrchu“ v hodnotě 0,23 mil. Kč. Na hřbitově se 
nám povedlo rozšířit nedostačující počet úložných míst v kolumbární zdi 
a postavit „nové kolumbárium“ s 44 místy pro urny za 0,20 mil. Kč. 
Dále jsme rozšířili a zmodernizovali veřejné osvětlení za přibližně 0,22 
mil. Kč.  

 
     Ani tento výčet však není úplný, tak už jen krátce uvádím to, co se 
nám v tomto roce podařilo  realizovat nebo opravit z finančních 
prostředků města nebo za přispění drobných dotací. Jsou to některé 
opravy na síti „městského rozhlasu“, opravy výtluků a vyspravení 
nerovností povrchů komunikací, drobné doplnění městského mobiliáře 
v ulicích města, přípravy 
dalších akcí a investič-ních 
projektů (např. rekonstrukce 
budovy bývalé školní jídelny 
na centrum volnočasových 
aktivit, oprava povrchu 
vozovek na autobusovém 
nádraží, úprava před-
nádražního prostoru u 
vlakového nádraží atd.), na 
jejichž realizaci chce město 
žádat  o dotace ze 
strukturálních fondů EU. 
 
——————————— 

Jiří Timulák,  
Nikola Kubátová, DiS. 

Rozšíření parkovací plochy na sídlišti Střelecký vrch. 
————————————————————————————— 

Nové dětské hřiště na sídlišti... 
————————————————————————————— 

     V úterý dne 11. prosince 2007 navštívil Chrastavu hejtman 
Libereckého kraje pan Petr Skokan. Nejednalo se zdaleka o 
první návštěvu pana hejtmana v Chrastavě (byl zde poprvé na 
večeru se starostou ohledně regiotramu v roce 2004, v roce 
2005 s panem prezidentem a jednou přijel zcela neohlášeně ve 
věci řešení problematiky přeložky II/592), nicméně poprvé se 
jednalo o oficiální návštěvu v rámci Mikroregionu Hrádecko-
Chrastavsko.   
     Pana hejtmana jsem měl spolu se svým zástupcem 
Miloslavem Pilařem a starosty Nové Vsi (Jaroslav Müller), 
Oldřichova v Hájích (Jaroslav Tichý) a Mníšku (Roman Slezák) 
tu čest přivítat na radnici. Po diskusi a krátké prohlídce radnice 
se celá výprava přemístila do hasičského muzea, kde vzácného 
hosta i s jeho doprovodem provedl pan Dlouhý.  
     Jsem velmi rád, že jsme měli možnost pana hejtmana přivítat 
u nás v Chrastavě, tím spíše, že se, bohužel –  z vůle ODS - 
jedná o poslední rok, kdy je pan Petr Skokan ve funkci velmi 
úspěšného hejtmana.   

Ing. Michael Canov, starosta města 
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Na tomto svém zasedání zastupitelstvo města projednalo a usneslo se 
mimo jiné takto: 
 
- schválilo 
1. převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu 
Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 1 v domě č. 
p. 527, Lipová ul., k. ú. Chrastava II, manželům Jiřímu a Aleně 
Hlavovým 
2. převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu 
Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 4 v domě č. 
p. 33, Andělská Hora, k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, panu Jiřímu 
Křovinovi 
 
- schválilo komisi na otevírání obálek na převod části družstevního 
podílu v MBD na byt č. 2 v domě č.p. 421 Lipová ulice: František 
Bouda, Pavel Pěch, Mgr. Václav Severa 
 
- schválilo 
převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu 
Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č.2 v domě č. 
p. 421, Lipová ul., k. ú. Chrastava II, za minimální cenu 252 910,-Kč a 
za dalších platných podmínek t a k t o: 
nejvyšší nabídce Miladě Sosičové za cenu 510 000,-- Kč  vč. návrhu 
smlouvy o převodu části členského podílu vč. práv a povinností v MBD 
Chrastava čj. K/064/2007 
 
- schválilo smlouvu o bezúplatném převodu pozemků od 
Pozemkového fondu ČR č. 1011990741, čj. RU/51/2007  a pověřila 
starostu jejím podpisem 
 
- schválilo  smlouvu o bezúplatném převodu pozemků od 
Pozemkového fondu ČR č. 1011980741, čj. RU/52/2007  a pověřila 
starostu jejím podpisem 
 
- schválilo změnu v příloze č. 7 k usnesení č. 2007/02/VIII ze dne 16. 
4. 2007 tak, že se vypouští pozemková parcela č. 1169/1 v k.ú. Horní 
Vítkov  
 
- vzalo na vědomí  informace starosty města Chrastavy a starosty 
obce Stráž nad Nisou ve věci návrhu na uzavření veřejnoprávní 
smlouvy s obcí Stráž nad Nisou ohledně Městské policie  
 
- ZM si vyhradilo dle § 84 odst. (4) zákona č.128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodnout o 
uzavření této veřejnoprávní smlouvy s obcí Stráž nad Nisou 
 
- schválilo návrh veřejnoprávní smlouvy s obcí Stráž nad Nisou  a 
pověřilo starostu jejím podpisem 
  
- schválilo kupní smlouvu K/67/07 uzavřenou mezi Ruth Ritzenfeld, 
Falkstrasse 5, Innsbruck, ÖSTERREICH a Městem Chrastava, nám. 
1. máje 1 a pověřilo starostu jejím podpisem 
 
- schválilo  na základě doporučení RM čj. 2007/14/XX, bod 1) ze dne 
19. 11. 2007 návrh 5. změny rozpočtu a investičního plánu na rok 2007 
včetně změn předložených na jednání ZM dne 10. 12. 2007  
 
 - schválilo  na základě doporučení RM čj. 2007/14/XX, bod 2) ze dne 
19. 11. 2007 rozpočtové provizorium a investiční plán na rok 2008 dle 
§ 13 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů včetně změn 
předložených na jednání ZM 10. 12. 2007  
 
- schválilo na základě doporučení RM čj. 2007/14/XX, bod 3) ze dne 
19. 11. 2007 pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění 
plynulosti hospodaření v souladu s § 13 odst. 2 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů  

 
-      schválilo dodatek č. 2 k příloze č. 1 zřizovací listiny Školní jídelna 
Chrastava, příspěvková organizace, Turpišova 343, 463 31 Chrastava  
 
- schválilo  dodatek č. 3 k příloze č. 1 zřizovací listiny Mateřská škola, 
Chrastava, Revoluční 488, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava 
  
 - schválilo  na základě doporučení RM č. 2007/14/XXVIII ze dne 19. 
11. 2007 dodatek č.1 ke zřizovací listině Mateřská škola, Chrastava, 
Revoluční 488 - příspěvková organizace, kterým se navyšuje v Článku 
VI bod 5. částka Kč 50.000,-- částkou Kč 150.000,--  
 
- vzalo na vědomí plánovaný rozpis zasedání zastupitelstva města 
2008-2010 
 
- vzalo na vědomí výzvu ke zjednání nápravy Ministerstva vnitra ve 
věci obecně závazné vyhlášky č. 4/2007, o spalování suchých 
rostlinných materiálů v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo 
otevřených grilovacích zařízeních 

 
- vzalo na vědomí společné stanovisko starosty města a tajemníka 
MěÚ ve věci této vyhlášky 
 
- schválilo, že nebude tuto vyhlášku nijak pozměňovat, měnit ani 
zrušovat 
 
- pověřilo starostu města podáním rozkladu v případě zahájení 
správního řízení ze strany Ministerstva vnitra o pozastavení účinnosti 
této vyhlášky 
  
- vzalo na vědomí zpět vzetí nabídky o převodu majetku TJ Spartak 
Chrastava ze strany TJ Spartak  
  
- schválilo smlouvu o spolupráci mezi Městem Chrastava a TJ 
Spartak Chrastava 
   
- vzalo na vědomí plán činnosti kontrolního výboru na I. pololetí roku 
2008 
  
- schválilo  podání protestu ve věci plánované redukce sociálních 
odborů pověřených obecních úřadů 
 
- vzalo na vědomí informaci starosty, že v souladu s usnesením č. 
2007/05/III ze dne 26. 9. 2007 ve věci prodeje všech svých osmi akcií 
ve společnosti Termizo a. s., podepsal dne 5. 12. 2007 návrhy smluv „
Smlouva o koupi akcií“ a „Smlouva o zániku ručitelského závazku a 
zániku zástavního práva“. Smlouvy byly odeslány k podpisu druhé 
smluvní straně. 
 
- schválilo návrh předsedů osadních výborů Vítkov a Andělská Hora a 
návrh předsedkyně kontrolního výboru a předsedy finančního výboru 
na peněžitá plnění členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva 
města za 2. pololetí r. 2007, včetně návrhu místostarosty města na 
finanční plnění předsedům těchto výborů, kteří nejsou členy 
zastupitelstva města 
  
- schválilo smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti 
Libereckého kraje pro rok 2008  a pověřilo starostu jejím podpisem 
 
- schválilo záměr prodat část p. p. č. 1463/2 o výměře cca 5 m2 - 
ostatní plocha v k.ú. Chrastava I (prodej pozemku pod stavbou) 
 
- vzalo na vědomí zastavení řízení Státní energetické inspekce. 
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Rada města na své schůzi projednala a usnesla se mimo jiné takto:  
-   s c h v á l i l a  
1)     převod práv a závazků pana Vladimíra Suchého vyplývajících ze smlouvy o nájmu pozemku ze dne 28. 9. 1992 na paní Pavlínu Maškovou, 

včetně nájemní smlouvy čj. N/083/2007 a pověřila  starostu jejím podpisem 
2)     pronájem části p. p. č. 309/5 o výměře cca 35 m2 a části p. p. č. 318/6 o výměře cca 19 m2, vše k. ú. Dolní Chrastava paní Pavlíně Maškové 

na zřízení manipulační plochy včetně nájemní smlouvy čj. N/083/2007 a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-  s c h v á l i l a  
1)     převod práv a závazků pana Jana Horáčka vyplývajících ze smlouvy o nájmu pozemku  ze dne 20. 5. 1992  na paní Janu Novákovou, včetně 

nájemní smlouvy čj. N/084/2007 a pověřila starostu jejím podpisem 
2)     pronájem části p. p. č. 309/5 o výměře cca 52 m2 v k. ú. Dolní Chrastava, paní Janě Novákové na zřízení manipulační plochy včetně 

nájemní smlouvy čj. N/084/2007 a pověřila  starostu jejím podpisem 
 
-  s c h v á l i l a  návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem Technické a stavební služby a.s., Liberecká 35, 461 31 Chrastava, IČ 25425706 na 
zajištění zimní údržby místních komunikací v roce 2008 a pověřila starostu jejím podpisem 
 
-  s c h v á l i l a  návrh mandátní smlouvy (příloha č. 4 k originálu usnesení) s mandatářem Komitét pro udržování památek z války roku 1866, 
Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové, IČ: 00486345, na zajištění realizace akce „Obnova zničeného pomníku v Chrastavě“ a pověřila 
starostu jejím podpisem 
 
-  s c h v á l i l a  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo OD/01/2007 ze dne 15. 1. 2007 s dodavatelem CHALUPA – RVES, a. s. Kpt. Jaroše 496, 543 
01 Vrchlabí, IČ 25942280, na akci „Město Chrastava – Rekonstrukce objektu č.p. 407 na centrum volnočasových aktivit“ a pověřila starostu jeho 
podpisem  
 
-  s c h v á l i l a  pojistnou smlouvu č. 43668264-11 – sdružené pojištění vozidla  na osobní automobil Škoda 130 L a pověřila starostu jejím 
podpisem   

-  v z a l a  n a  v ě d o m í   informaci tajemníka MěÚ o zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů  

-  v z a l a  n a   v ě d o m í   celkový přehled pohledávek a daňových nedoplatků po lhůtě splatnosti k 30. 11. 2007 (dle části V., čl. 1, bod č. 3 
vnitřní směrnice „Zásady při nakládání s pohledávkami“)  

-  v z a l a    n a    v ě d o m í   zápis č. 2007/19 z jednání bytové a sociální komise ze dne 10. 12. 2007  
 
-  r o z h o d l a  o uzavření smlouvy o nájmu bytu paní Mgr. Ivě Jakovcové a pověřila starostu města jejím podpisem 

 
-  s c h v á l i l a   na základě žádosti a v souladu se schváleným rozpočtem města na rok 2007 poskytnutí daru TJ SPARTAK  Chrastava, 
Turpišova 292,  463 31  Chrastava, IČ 46744657, oddíl zápasu, ve výši 20 000,- Kč – DR/11/2007   
 
-  s c h v á l i l a  poskytnutí peněžitých darů členům JPO SDH Chrastava za rok 2007 z rozpočtové položky č. 5492 rozpočtu na SDH Chrastava  
 
-  s c h v á l i l a  poskytnutí peněžitých darů členům samosprávy města Chrastava  
 
-   s c h v á l i l a  směrnici pro prodej propagačních a ostatních materiálů v oblasti prezentace města a cestovního ruchu v organizační složce 
města Společenský klub – Infocentrum a pověřila starostu  a místostarostu jejím podpisem 
 
-   s c h v á l i l a  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou EKOLES – projekt, s. r. o., Jablonec nad Nisou.  
 

Městský úřad v Chrastavě je jedním z několika úřadů v České republice, které svým občanům 
začaly poskytovat již od roku 2007 novou službu – ověřené výstupy z katastru nemovitostí, z 
obchodního rejstříku a ze živnostenského rejstříku. 
Pro občana to znamená, že nemusí jezdit do Liberce na Katastrální úřad (nebo v případě 
dalších rejstříků žádat úřady, které vedou příslušné evidence), aby zde získal výpis z rejstříku, 
ale stačí mu přijít na městský úřad v Chrastavě, kde potřebnou listinu dostane také. Největší 
zájem je zatím o výpisy z katastru nemovitostí, menší o výpisy z obchodního a živnostenského 
rejstříku. 
Výpisy z katastru nemovitostí můžete v Chrastavě získat na odboru výstavby a územní správy 
(č. dveří 301), výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku na sekretariátu (č. dveří 201). 
Cena za výpis je daná zákonem o správních poplatcích a je stanovená v roce 2007 na 50 Kč 
za každou stranu. Od roku 2008 platí novela zákona, která stanovuje poplatek za první stranu 
na 100 Kč, za každou další stranu se platí 50 Kč. 
V roce 2008 se Chrastava zapojí do systému Czech POINT, který by měl občanům ještě více 
usnadnit získání potřebných dokladů. Rozšiřuje se počet úřadů, které budou občanům nabízet 
uvedené služby, v roce 2008 by to měly být všechny úřady s matrikou. Plánuje se také 
rozšíření o výpis z rejstříku trestů. 
Ve výhledu je postupné rozšíření služeb systému Czech POINT, jehož cílem je vytvořit pro 
občany službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního místa, kde 
bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně 
ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, 
získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení 
řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly 
minimalizovány požadavky na občany. 
Projekt Czech POINT by měl přinést značné ulehčení komunikace se státem. V některých 
situacích bude stačit dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své 

     V prosinci 2007 byla uzavřena smlouva o 
spolupráci mezi TJ Spartak Chrastava a 
Městem Chrastava. Město je tak legislativně 
připraveno, pokud bude Spartakem písemně 
osloveno, pomoci mu při jeho investičních 
akcích na jeho majetku, a to zejména při 
financování a zpracování projektů,  získávání 
dotačních titulů a při financování tzv. vlastního 
podílu.  
   Věřím, že se tak již v roce 2008 budeme 
moci pokusit na (zřejmě) Ministerstvu školství, 
mládeže a tělovýchovy o získání dotace na 
zvelebení sportovní haly, areálu okolo ní  či 
jinde. I když – brzdě vlastní optimismus - 
musím zdůraznit, že cesta k úspěšnému 
získání dotace je trnitá a leckdy trvá dlouhá 
léta.   
  

                         Ing. Michael Canov, 
starosta města 

———————————————————— 
(Znění smlouvy najdete na str. 5  

tohoto vydání) 
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Spoleèenský klub / 1.PATRO / Turpišova ulice

V minulých týdnech a měsících se na Město obrátila prostřednictvím pana starosty Mgr. Karla Jäschkeho obec Stráž nad Nisou s návrhem na 
uzavření veřejnoprávní smlouvy ve věci Městské policie Chrastava. Zastupitelé města Chrastava byli o tomto informováni na zasedání Zastupitelstva 
města dne 22.10.2007. V návaznosti na výše uvedené předkládám členům zastupitelstva města návrh veřejnoprávní smlouvy spolu se svým 
vyjádřením k této smlouvě a jejím dopadům na činnost městské policie na katastru města Chrastavy.  
 
Dopady na činnost městské policie: 
1. Z funkčního hlediska –  některé směny, které v současnosti nejsou vůbec obsazeny, obsazeny budou. Byť se v nich strážníci budou pohybovat na 
katastru obce Stráž nad Nisou, budou moci v naléhavých případech okamžitě přijet do Chrastavy a zde zakročit.   
Strážník odslouží v průměru za jeden měsíc 22 služeb (při započítání dovolené, školení apod. cca 19 služeb). To znamená, že čtyři strážníci vykonají 
celkem 88 služeb za měsíc. V případě dvoučlenných hlídek by to představovalo 44 směn (88/2). V praxi jsou některé služby prováděny jednotlivě, 
takže lze počítat, že v současné době strážníci „pokryjí“  (bez započítání dovolené a školení, které toto číslo v praxi významně snižuje, jen dovolená o 
1/10) cca 48 směn. Třicetidenní měsíc však obsahuje 90 směn (ranní, odpolední a noční včetně sobot a nedělí), to znamená, že významná část směn 
je absolutně městskou policií nepokrytá. V případě uzavření smlouvy ze Stráží a rozšíření počtu strážníků na 5, to bude dle smlouvy znamenat, že 
neubude žádná směna v Chrastavě, ale naopak přibudou směny konané ve Stráži nad Nisou (navýší se celkový počet dvoučlenných a jednočlenných 
směn ze 48 na 60, z toho 48 v Chrastavě a 12 ve Stráži).  Pro občany Chrastavy to bude znamenat, že cca 12 směn měsíčně, kdy se v současnosti 
v případě naléhavé potřeby nemohou na městskou policii nijak dovolat (neboť neslouží), se jí dovolají a městská policie bude moci neprodleně přijet 

ze Stráže nad Nisou a zakročit (pochopitelně toto pravidlo je ošetřeno návrhem smlouvy i v opačném směru, smlouva však zabezpečuje, že tyto „
přejezdy“ nenaruší smluvený pětinový podíl práce MP ve Stráži nad Nisou).  
 
Pozn: Jedna směna, kdy slouží dva strážníci, zahrnuje dvě služby,  směna, kdy slouží jeden strážník, zahrnuje jednu službu. Při přijetí pátého 
strážníka přibude 22 služeb (celkové navýšení z 88 služeb na 110 služeb). 88 služeb v Chrastavě bude zachováno, 22 služeb ve Stráži představuje při 
čistě dvoučlenných hlídkách 11 směn, při kombinaci s jednočlennými počet vyšší  (výše uvedený příklad 12 směn představuje tudíž 10 směn 
dvoučlenných a dvě jednočlenné).  
 
2. Z ekonomického hlediska – dopad minimální (pokud, tak spíše kladný).  
Obec Stráž nad Nisou se smlouvou zavazuje platit 1/5 veškerých nákladů a zároveň vstupní náklady na nového pátého strážníka). To znamená, že při 
počtu pěti strážníků by Město Chrastava finančně připadali strážníci  4 (stávající stav) a na Obec Stráž nad Nisou. 
Určité možné navýšení by mohla být spotřeba pohonných hmot na přejezdy mezi Chrastavou a Stráží. Na druhé straně by zůstali prakticky fixní 
náklady na provoz kanceláře na MěÚ (elektřina, topení atd..), což by při zachování fixních nákladů znamenalo pro Chrastavu ušetření těchto nákladů  
o 1/5 (kterou by platila Stráž nad Nisou).            
       
Z výše uvedených hledisek, ale také z důvodu navázání a prohloubení přátelských styků  s obcí Stráž nad Nisou doporučuji Zastupitelstvu města 
schválit spolupráci ve věci Městské policie a schválit veřejnoprávní smlouvu s touto obcí v předloženém, příp. v upraveném znění.  .  

Ing. Michael   C a n o v, starosta 

Veřejnoprávní smlouva  č.  /2007/VS 
 

                   Na základě usnesení zastupitelstva města Chrastavy, ze dne ?? č.usn. ?? a usnesení zastupitelstva obce Stráž nad Nisou,  ze dne ?? č usn. ?? 

v souladu s §66c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZO“), části páté (§159-170) zákona č.500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a §3a) zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoP“) uzavírají níže 

uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu: 

Čl. I. 
Smluvní strany 

1. Město  Chrastava 
               zastoupené starostou obce:       Ing. Michaelem Canovem 
               sídlo městského úřadu:             nám. l. máje 1,  463 31 Chrastava , příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností Liberec 
a 

2.       Stráž nad Nisou 

      zastoupená starostou obce:      Mgr. Karlem Jäschkem 
               sídlo obecního úřadu:             Schwarzova 262,  463 03  Stráž nad Nisou, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností Liberec 

 

Čl. II. 
         Zřízení  městské policie 

Město Chrastava  zřídilo s účinností od 1.8.1995 městskou policii. Městská policie byla zřízena  obecně závaznou vyhláškou „o zřízení městské policie“ 
č.3/1995  schválenou usnesením ZM č.IV ze dne 19. června 1995, která byla nahrazena vyhláškou č.1/2006  „o zřízení městské policie“ schválenou usnesením 
ZM č. 2006/02/X ze dne 3.4.2006.  

       Čl. III. 
      Předmět smlouvy 

V souladu s § 3a odst. 1 ZoP,  bude Městská policie Chrastava (dále jen „MP“) vykonávat úkoly na úseku zajišťování místních záležitostí veřejného 
pořádku (dále jen " úkoly"), v katastru obce  Stráž nad Nisou, v rozsahu vymezeném touto smlouvou.  
 

       Čl. IV. 
Smluvní rozsah výkonu úkolů 

1. Strážníci MP budou oprávněni vykonávat v katastru obce Stráž nad Nisou úkoly dané ZoP v plném rozsahu tohoto zákona a další úkoly vyplývající 
z platných a účinných obecně závazných vyhlášek obce  Stráž nad Nisou, na základě písemného zmocnění uděleného starostou obce Stráž nad Nisou , a 
to ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.  
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2. MP Chrastava bude svoji činnost na území obce Stráž nad Nisou vykonávat v časovém rozsahu 1/5 své celkové činnosti. Tzn. že průměrně každá pátá 
směna (ať již jednočlenná či dvoučlenná, či příslušná část směny) bude konána na katastru obce Stráž nad Nisou.   
V případě naléhavosti (např. na tel. zavolání) se strážníci  konající právě směnu na území jedné smluvní strany přemístí na dobu nezbytně nutnou na 
území druhé smluvní strany. V případě, že by četnost těchto neplánovaných přemístění překročila výrazně výše uvedený poměr směn, MP by tuto 
asymetrii v následném rozpisu směn vyvážila.    
 
3. MP Chrastava se po dobu účinnosti této smlouvy  rozšiřuje ze stávajícího počtu 4 na počet 5-ti strážníků (k přijetí 5. strážníka na nově vytvořené tabulkové 
místo dojde po nezbytné časové prodlevě spojené s výběrem z uchazečů).  

 
Čl. V 

Úhrada nákladů  

1. Za výkon předmětu této smlouvy, v rozsahu určeném článkem IV smlouvy, uhradí obec Stráž nad Nisou ze svého rozpočtu městu Chrastava na účet č. 

4200014210/6800, vedený u Volksbank CZ, a.s., pobočka Liberec, částku ve výši 1/5 (slovy jedné pětiny) celkových nákladů na MP Chrastava po celou 

dobu trvání smlouvy.  
 
2. Výše úhrady vypočtená dle odstavce jedna se sníží o částku, která bude rovna výši udělených blokových pokut na katastru obce Stráž nad Nisou, které byly 
zaplaceny na místě.  
 
3. Výše úhrady vypočtená dle odstavce jedna se jednorázově navýší o částku  spojenou s rozšířením MP ze 4 na 5 strážníků [tato částka představuje ošacení 5. 
strážníka a  v případě, že nový strážník bude v oboru nováčkem i absolvování základního (zpravidla 5-ti týdenního) kurzu pro nové strážníky  (a to včetně 
mzdy, která mu bude po dobu tohoto kurzu náležet)]. Tuto částku v plné výši vrátí město Chrastava obci Stráž nad Nisou v případě jednostranného 
vypovězení smlouvy ze strany města Chrastava  do 10 let od nabytí její účinnosti (ve lhůtě do 30 dnů od vypovězení smlouvy).   
V případě jednostranného vypovězení smlouvy ze strany obce Stráž nad Nisou do 10 let od nabytí její účinnosti se jednorázově navyšuje částka o náklady 
spojené se zrušením místa 5. strážníka (odstupné atd.), za podmínky, že k výpovědi pátého strážníka z důvodu nadbytečnosti dojde do 3 měsíců od  
jednostranného vypovězení smlouvy ze strany obce Stráž nad Nisou.  
 
4. Úhradu nákladů dle odstavců 1 a 2 provede obec Stráž nad Nisou vždy do 30 dnů od obdržení podkladů (náklady na MP) od HFO MěÚ Chrastava s tím, že 
tyto podklady ve vztahu k nákladům dle odstavce 1 budou zasílány 2x ročně za období 1. a 2. kalendářního pololetí a ve vztahu k nákladům dle odstavce 3 
budou zaslány neprodleně po jejich vyčíslení.   
 

Čl. VI 
Pokuty 

Pokuty uložené v katastru obce  Stráž nad Nisou Městskou Policií Chrastava jsou ze zákona (§13 odst. 3 zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů)   příjmem města Chrastava.  
 

Čl. VII 
Ukončení smlouvy  

1)  Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, která začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi 
druhé smluvní straně. Smlouva může být ukončena bez udání důvodu.  
2) Smlouva  může být kdykoli ukončena oboustrannou písemnou dohodou  a to i s okamžitou účinností.  
 

Čl. VIII 
Platnost smlouvy 

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v souladu s §3a) odst.2  ZoP dnem nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o udělení 
souhlasu k uzavření této smlouvy.  
 

Čl. IX 
Závěrečná ustanovení  

1. Smluvní strany zveřejní v souladu s §66 odst.2) ZO veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů 
nejméně po dobu 15 dnů, obdobně postupují i při jejím zrušení.   
2. Smluvní strany po dobu platnosti smlouvy v souladu s §66 odst.3) ZO  zabezpečí po dobu její platnosti přístup k této smlouvě na svých obecních 
úřadech.    
3. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, přičemž dva stejnopisy obdrží   
město Chrastava, dva stejnopisy obdrží obec  Stráž nad Nisou a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Libereckého kraje spolu se žádostí o souhlas s 
uzavřením veřejnoprávní smlouvy.  
4. Přílohy k této smlouvě tvoří usnesení zastupitelstva města Chrastavy, usnesení zastupitelstva obce  Stráž nad Nisou a pravomocné rozhodnutí 
Krajského úřadu  Libereckého kraje o udělení  souhlasu k uzavření smlouvy.   
 
                 Ing. Michael    C a n o v                                                                                                                                          Mgr. Karlem Jäschkem  
               starosta  města Chrastavy                                                                                                                                  starosta obce Stráž nad Nisou 

Stráž nad Nisou – obec nad soutokem Černé a Lužické Nisy – je připomínána již v roce 1469 jako Habendorf. Toto 
jméno si pravděpodobně přinesli její první osadníci ze svého původního domova v Horní Lužici a Slezska.  
Prvními osídlenci byli Němci, o tom svědčí, že jejich vesnické (obecní) ustanovení se zakládá na německém právu. 
Ještě v roce 1550 byl Habendorf malá ves, ve které byli jen rychtář, 7 sedláků a 2 chalupníci, kteří bydleli celkem v 
11 domech.  
Obec se začala rozvíjet teprve ve 2. polovině 18. století, kdy také Johann Christoph von Clam nechal východním 
směrem od původní obce založit vesničku pro tkalce lnu, punčocháře a jiné řemeslníky pod jménem Neuhabendorf. 
Jeho prvním osídlencem byl tkadlec Friedrich Porsche a toho následovalo 20 dalších řemeslníků se svými rodinami. 
V r. 1790 mělo toto nové sídliště 37 domovních čísel. Rychtářem byl v r. 1796 Karel Hübner z čísla 6. Od založení 
obce Neuhabendorf nesla původní obec jméno Althabendorf.  
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V r. 1914 se obě tyto obce sloučily v jednu pod společným názvem Althabendorf – Starý 
Habendorf. Roku 1916 jej císař František Josef I. povýšil na městys (Marktgemeinde). Po 
druhé světové válce, v r. 1946, bylo původní jméno obce změněno na Stráž nad Nisou.  
Ve středu obce byl v roce 1599 postaven zděný kostel sv. Kateřiny Alexandrijské, který byl 
v letech 1727 – 1728 přestavěn v barokním stylu. U jeho jižní zdi je pomník Emericha 
Berty, prvního padlého ve válce v r. 1866. V těsné blízkosti kostela se nacházel panský 
dvůr obehnaný zdí, zbořenou teprve v r. 1907. Z té zůstala jen historicky cenná brána 
postavená v r. 1692 – 93. Panský dvůr odkoupil v roce 1800 od frýdlantské vrchnosti 
liberecký podnikatel J.G.Berger a jeho budovy upravil na textilní továrnu první tohoto druhu 
na Liberecku. Tím dal základ k rozsáhlé soukenické výrobě v obci. Na počátku 20. století 
tu bylo již 136 různých průmyslových, živnostenských a řemeslnických podniků. 
Soutok obou řek měl ještě v 18. století tolik vody, že mohla být využívána k plavení dříví z 
Jizerských hor, k pohonu mlýnů a pil.  
Na křižovatce ulic U Kina a Hakenova můžeme obdivovat téměř stoletý Dub Friedricha 
Schillera.  
22. března 1852 se v Althabendorfu narodil Ferdinand Schwarz, představitel libereckého 
ústředního vedení celorakouské sociální demokracie. 
Starý Habendorf patřil k nejstarším průmyslovým obcím v severních Čechách. Nebyl také nijak malý. V r. 1869 měl 1407 obyvatel, Nový 
Habendorf 383 obyvatel. V r. 1921 již měly obě sloučené obce 2244 obyvatel. V roce 2001 žije ve Stráži nad Nisou 1785 obyvatel.  
25. května 1999 bylo obci odevzdáno rozhodnutí Sněmovního výboru pro heraldiku při Poslanecké sněmovně o udělení znaku a praporu.  
Stráží nad Nisou probíhá železniční trať Liberec –Hrádek nad Nisou a Liberec – Frýdlant v Čechách, která má ve středu obce železniční stanici. 
Železnice zde byla otevřena 1. července 1875.  
Týmiž směry jako železnice, probíhají Stráží nad Nisou státní silnice. Obcí vede také cyklistická stezka a zelená turistická stezka směřující na 
Dračí vrch (asi 7 km) nebo do Chrastavy (asi 8 km). 

 

Vlajka obce Stráž nad Nisou. 
———————————————————— 

Mìsto Chrastava Vás srdeènì zve na 

Pøedprodej vstupenek od 2. ledna 2008 v infocentru.

Společenský klub Chrastava otevírá nové hudební oddělení: 
VÝUKA DECHOVÝCH NÁSTROJŮVÝUKA DECHOVÝCH NÁSTROJŮVÝUKA DECHOVÝCH NÁSTROJŮVÝUKA DECHOVÝCH NÁSTROJŮ    

Vyučující: Alexandr Grygorenko – absolvent Akademie hudby 
v Kijevě. Učí zobcovou flétnu, žesťové nástroje (trombon, trumpeta, tuba). 

Nabízí možnost vytvořit ze žáků soubor zobcových fléten, 
případně dechový orchestr. Má k dispozici bohatou hudební literaturu. 

 
Přihlášky přijímáme během září ve Společenském klubu,  

Turpišova 407, Chrastava; tlf.: 485 143 348, 607 947 374, 
e-mail: sklub@chrastava.cz  

www.chrastava.cz 
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Dánsko / Švédsko / Finsko Přednáší: Mgr. Zdeněk Šmíd

Přednáší: Ing. Blanka Nedvědická

Přednáší:
Ing. Blanka Nedvědická

Přednáší: Milan Doležal - odborník
na hermetismus a paranormální jevy

GALERIE G Městského muzea
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Novinka Chrastavských slavností 2008 
Vážení spoluobčané, 
rada města na svém listopadovém zasedání rozhodla, že v roce 2008 budou pořádány slavnosti bez vstupného. 
Na druhou stranu velmi přivítáme, pokud občané našeho města budou moci podpořit Chrastavské slavnosti svým osobním sponzorským darem 
v libovolné výši. 
    Seznam osobních sponzorů bude průběžně zveřejňován na internetových stránkách města, v Chrastavských listech a při samotných slavnostech 
na hlavním jevišti na náměstí.  
    Samozřejmě, že budeme respektovat přání sponzora, pokud nebude chtít své jméno zveřejnit. 
    Příjem sponzorských darů je od 2.1.2008  v Infocentru na náměstí 1. máje Chrastava. 

                    Z. Václavíková, S – klub Chrastava 

10. ledna     čtvrtek 19.00      5. abonentní koncert 49. koncertní sezony komorní hudby 
                                               DUO GUITACCORD – Vladislav Bláha – kytara, Jaromír Zámečník - bajan 
 
13. ledna     neděle 14.00      HRAJE BIG BAND LIBEREC – odpoledne s největším libereckým tanečním orchestrem 
 
21. ledna     pondělí 19.30    Terasa: JAZZNIGHT ve spolupráci s Kalendářem Liberecka  
                                               ADAM TVRDÝ TRIO & VLADIMÍRA KRČKOVÁ, host: JOHN SERRY (USA) 
                                               John Serry – klavír, Adam Tvrdý – kytara, Vladimíra Krčková – zpěv, Petr Dvorský – kontrabas, 
                                               Jan Linhart – bicí 
 
25. ledna     pátek 20.00       TRADIČNÍ MASOPUSTNÍ BÁL …  
                                               BIG BAND LIBEREC LUBOŠE OTTLA a navíc pravé vepřové hody…Přijďte se pobavit na MASOPUSTNÍ BÁL 
 
27. ledna     neděle 14.00      HRAJE BIG BAND LIBEREC – odpoledne s největším libereckým tanečním orchestrem 
 
31. ledna     čtvrtek 20.30      VÍTKOVO KVARTETO – support: The Cell, koncert v rámci narozeninového turné Radia Beat, vstup zdarma 
 
VÝSTAVA V GALERII: Hana Palečková – Fotografie 

 

8. ledna       úterý 18.30         Klub přátel výtvarného umění: HUDBA A ARCHITEKTURA 
                                               - symbióza dvojice uměleckých odvětví v moderním umění, přednáší muzikolog Martin Flašar 
 
9. ledna       středa 19.30      Hudební sklepy: PETR NIKL – písničkářské zjevení jako host putovního festivalu Vaška Koubka 
 
13. ledna     neděle 15.00      Pohádkové odpoledne:    PASÁČEK VEPŘŮ – premiéru pohádky pro nejmenší, uvádí Divadlo z Půdy 
 
14. ledna     pondělí 19.30    PERU – po stopách velkolepé říše Inků v diashow Martina Loewa 
 
16. ledna     středa 19.30      Divadlo bez opony – Pražské kulturní služby: POPRVÉ VDANÁ 
                                               Poetická komedie, která s vtipem a nadhledem vypráví o láskách jedné betonářky... Hraje: Taťjána Medvecká,  
                                               která za tuto roli získala v roce 2002 Cenu Thálie  
 
18. ledna     pátek 19.30       6. výročí WorldExperimentu 
                                               MAJEROVY BRZDOVÉ TABULKY-krajinopísně,HUSO – hudební socky + afterparty IRISH PARTA 
 
21. ledna     pondělí 19.30    MADAGASKAR – SEDMÝ KONTINENT – čerstvé zážitky z opakované návštěvy kouzelného ostrova 
                                               ve vyprávění Jaroslava Šťastného 
 
23. ledna     středa 19.30      VLTAVÍN – novoroční koncert držitele Porty v nové sestavě 
 
24. ledna     čtvrtek 19.30      JAN BURIAN – večer s televizním moderátorem, spisovatelem, cestovatelem a písničkářem 
 
27. ledna     neděle 15.00      Pohádkové odpoledne: O SNĚHURCE – loutkové představení pro nejmenší,  uvádí divadlo „Na cestě“ 
 
28. ledna     pondělí 19.30    c.k. Adventura uvádí: KUBA – přednáší Petr Novotný 
 
30. ledna     středa 19.30      HUDEBNÍ POŠŤOUCHNUTÍ  II. – Petr Michalec a spol. se vrací na místo činu 
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INFORMAÈNÍ CENTRUM
CHRASTAVAi

KOPÍROVÁNÍ
Spoleèenský klub / 1.PATRO / Turpišova ulice

PO + ST       8:00 - 17:00
ÚT, ÈT, PÁ    8:00 - 14:00

SPOLEČENSKÝ KLUB – JAZYKOVÝ KURZ – NĚMČINA 
Přijímáme zájemce o výuku němčiny – začátečníci i pokročilí. 

———————————————————————————————————————————————— 
Přihlášku obdržíte ve Společenském klubu, Turpišova 407. 
Informace na telefonech: 485 143 348 nebo 776 198 861 

    S dalším vydavatelským počinem přichází liberecké nakladatelství KNIHY 555. Tentokrát se 
jedná o výpravný kalendář, který se snaží představit osobnost Albrechta z Valdštejna, a to 
nejen obrazovou formou, jak bývá u kalendářů běžné, ale podstatnou část tvoří texty historika 
doc. PhDr. Rudolfa Anděla, CSc.  Kalendář je 13ti listý + 4 listy, které uvádí každé čtvrtletí 
uvádí obsáhlým česko-německým textem. V prvním čtvrtletí se jedná o text, seznamující 
čtenáře s osobností Albrechta z Valdštejna. V této části se autor věnuje detailně jak osobnosti 
samotného Albrechta, tak také celému rozsáhlému rodu Valdštejnů, obrazově ji pak doprovází  
portrét  Albrechta z Valdštejna,  rodokmen Valdštejnů, portrét druhé manželky Isabely Kateřiny 
a také zavraždění Valdštejna a jeho věrných důstojníků. Druhé čtvrtletí představuje 
Valdštejnovy podnikatelské aktivity, kde se může zájemce seznámit s rozsáhlým 
Valdštejnovým podnikáním v mnoha oblastech od válečného podnikání až po aktivity 
v pivovarnictví, lesnictví a zemědělství. Ve třetím čtvrtletí se dostává na na Valdštejna – 
vojevůdce. Doc. Anděl v této části zmiňuje důležitý fakt, a sice, že každá oblast jeho života 
(podnikatel, hospodář, vojevůdce.), byla  podmíněna angažovaností v oblasti jiné, což 
v souhrnu znamenalo při jeho vynikajících schopnostech úspěch. Kromě vyobrazení z bitev u 
Lützenu zde najdeme také nádherný polní oltář Panny Marie Spanilé z Baziliky Navštívení 
Panny Marie v Hejnicích a řezbářskou práci ze slonoviny v podobě významných osobností 
třicetileté války. Poslední čtvrtletí je věnováno Valdštejnovi – staviteli. Současné fotografie 
ukazují Valdštejnův zámek v Jičíně, zahradu Valdštejnského paláce na Malé Straně v Praze. 
Právě stavby, které zde po Valdštejnovi zůstaly, jsou dokladem jeho širokých schopností 
dodnes. Kalendář uzavírá kalendárium důležitých dat, která se váží k Valdštejnovu životu. 
Poděkování  nakladatelství KNIHY 555 patří institucím, které poskytly reprodukční práva: 
Krajské muzeum Karlovarského kraje v Chebu, Národní archiv v Praze, Římskokatolická 
farnost Navštívení Panny Marie v Hejnicích, Národní muzeum Praha, Senát Parlamentu 
České republiky, Severočeské muzeum v Liberci, Státní hrad a zámek Frýdlant, Vojenský 
historický ústav Praha. Kalendář je k dispozici v knihkupectvích a městských informačních 
centrech. 
Vydalo: Nakladatelství  KNIHY 555, Rumunská 47/16, Liberec                  Květa Vinklátová 
, tel. 777797879, kveta.vinklatova@knihy555.cz 
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PODĚKOVÁNÍ 
pracovnicím 
chrastavské pošty 
———————————————— 
  Chtěla bych touto cestou poděkovat 
pracovnicím chrastavské pošty. Nestalo 
se mi v předvánočním shonu, abych na 
poště čekala déle než několik málo mi-
nut, protože byly vždy otevřené buď 
všechny nebo alespoň tři přepážky, a to 
jistě ocenili všichni čekající. 
A protože za přepážkami sedí většinou 
také mámy od rodin a čekal je po práci i 
obvyklý domácí předvánoční kolotoč, 
myslím si, že si nejen ony, ale všichni 
na chrastavské poště poděkování za-
slouží. 
                    Irena Wolfová, Chrastava 

  Několik dní před Vánocemi 2007 se 
Česká republika stala součástí tzv. 
Schengenského prostoru. 
Co vstup do Schengenského prostoru 
znamená? 
Nejvíce patrnou změnou je zrušení stá-
vajících hraničních kontrol na pozem-
ních hranicích, a to nejen na hraničních 
přechodech, ale v okolí hranic vůbec. 
Státní hranice můžeme překračovat v 
kteroukoli denní dobu a kdekoliv (i mimo 
současné hraniční přechody). A to 
všechno bez potřeby prokazovat se 
identifikačním průkazem. Nicméně kaž-
dý bude nadále povinen mít u sebe ob-
čanský průkaz nebo cestovní pas pro 
případy identifikace. 
Pokud jde o pohyb přes hranice autem, 
měl by připomínat pohyb po vnitrostát-
ních komunikacích. 
Chybějící kontroly hranic nahradí spolu-
práce a schengenské standardy, které 
stanovují pravidla v mnoha oblastech, 
které sahají od policejní a justiční spolu-
práce přes vízové a konzulární záleži-
tosti až po ochranu osobních údajů. Z 
hlediska bezpečnostního mají všechna 
tato opatření znemožnit zneužívání svo-
body pohybu ke kriminálním aktivitám. 
 
A do kterých zemí tedy můžeme volně – 
bez kontrol? 
Kromě členských zemí EU – Belgie, 
Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Lucem-
bursko, Německo, Nizozemí, Portugal-
sko, Rakousko, Řecko, Španělsko a 
Švédsko –  patří do Schengenského 
prostoru také Norsko a Island. Naopak 
Velká Británie a Irsko k sengenskému 
prostoru dosud nepřistoupily. 
V roce 2007 nově přistoupily kromě 
České republiky také Estonsko, Lotyš-
sko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, 
Slovensko a Slovinsko. 
 
A co konkrétně se změní v našem oko-
lí? 
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CENÍK INZERCE
Chrastavské listy

Hledáme 10 lidí, kteří chtějí zhub-
nout 5 – 10 kg. Konzultace ZDAR-
MA. Více informací na tel.: 731 780 
695 nebo na www.hubnete.cz/
zdendaspak 
—————————————— 
SHÁNÍM zachovalá loukoťová kola 
přibližný průměr 60 a 100 cm, dva a 
dva kusy (ne k dekoraci, ale pro 
provoz bryčky). 
Dále sháním saně za koně a různé 
postroje. Tel.: 603 260 778 

Stávající hraniční přechod Hrádek nad Nisou – Porajów umožňuje nyní průjezd automobilům do 7,5 tuny a autobusům (ty už nemusí nesmyslně přes 
Varnsdorf!). 
Na přechodu v Hartavě se jednalo o možném průjezdu automobilů do 3,5 tuny, ale zatím zůstává stejný režim jako doposuad – tj. pro pěší, cykloturisty 
a lyžaře. 
Vhodnými místy pro přechod turistů do Polska je nyní také na cestě z Václavic přes Uhelnou do obce Opolno Zdrój. 
Budoucí místo propojení nově budované silnice I/35 Hrádek nad Nisou – Oldřichovská – Zittau – Weinau přes polské území bude bez omezení tonáže 
s tím, že komunikace je plánovaná jako tranzitní komunikace propojující český, německý a polský systém rychlostních komunikací. Dokončena by měla 
být snad v roce 2009. 

———————————————————————————————— 
 (Převzato volně z měsíčníku Hrádecko, vybral a upravil Ivan Vydra) 
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