
V SEDLE
Měsíčník nejen o dění v Novém Sedle, Sedčicích, Břežanech, Žaboklikách, 

Chudeříně a Číňově

Společně za rozvoj tradičního venkova

Vážení spoluobčané,
podzim je v plném proudu a zima 
se nezadržitelně blíží, stejně jako 
příprava a schválení rozpočtu naší 
Obce na příští rok. I v tomto měsíci 
se Vám dostává náš zpravodaj, kde 
se snažíme poskytnout informace 
o dění v Obci, které v 
Novosedelském zpravodaji Petra 
Sýkory nenaleznete. 
I nadále přivítáme tipy na témata, 
kterým bychom se nejen při 
přípravě zpravodaje, ale také jako 
aktivní občané a Vámi volení 
zástupci, mohli a měli věnovat. 
Redakce
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Foto: J. Zídek – Nové Sedlo z Grábiše, září 2019

Petice proti těžbě štěrkopísku – poděkování 
Rádi bychom touto cestou poděkovali těm, kteří podepsali nebo alespoň projevili zájem o petici proti 

rozšíření těžby štěrkopísku v našich obcích. Počet podpisů od občanů našich obcí předčil naše očekávání. 
Stejně tak zájem od občanů s bydlištěm mimo naše území nás překvapil, přestože jsme do propagace 
nevěnovali mnoho úsilí. 
Zvláštní dík patří panu doktorovi a obchodníkům v Žatci, kteří petici umožnili podepsat i dalším lidem, kteří 

dotčené území a jeho okolí využívají k rekreaci, ale také i našim občanům, kteří možnost podpisu z různých 
důvodů neměli. 
Věříme, že velký počet podpisů našich občanů, který se nám podařilo získat, zastupitelé nebudou při 

rozhodování o budoucnosti naší krajiny přehlížet a jejich názor budeme při projednávání změny územního 
plánu hájit, protože je rozhodně nepovažujeme za „hlupáky“, jak je již někteří hlasití zastánci rozšíření těžby 
označili.

Říjen 2019

Zámořská území a enklávy – zajímavosti z 
katastrálních map
Geografie ve světě skýtá mnohé zajímavosti – ať už území 

spadající plně pod suverenitu států na druhé straně světa (např. 
Francouzská Guyana a mnohé ostrovy), tak i města a obce 
obklopené územím jiného státu, než pod který spadají (např. 
Německá obec Büssingen obklopená územím Švýcarska nebo 
extrémní příklad obce Baarle z Belgie a Nizozemí, kde jsou i dva 
starostové za každý stát). Podobné případy, i když samozřejmě 
ne tak extrémní se mohou nacházet i u nás.
V našem okolí se nacházejí hned dva takové případy. Tím 

prvním je přesah katastru Nové Sedlo u Žatce na druhý břeh řeky 
Ohře u Stroupče. Na pozemcích ve vlastnictví Obce Nové Sedlo 
se nachází nezpevněná cesta, na které Ústecký kraj připravuje 
výstavbu cyklostezky Ohře. Vedle ní se však nachází hromady 
stavební suti, které Obecní úřad začátkem jara požadoval v rámci

stavby cyklostezky odstranit. Vznesen byl také návrh na výstavbu lávky pro lepší „propojení“ obou břehů 
řeky. Na „naše zámořské území“ se dostanete ze Stroupče když zamíříte po cestě podle řeky proti jejímu 
proudu
Opačná situace nastává proti proudu nad Číňovem, kde se na „našem“ břehu Ohře nachází kus 

katastrálního území spadající pod OÚ Březno u Chomutova. Do sousedního katastru patří kromě pruhu 
území se stromy z pohledu od Číňova od zatáčky za chmelnicemi také břeh řeky od úrovně čerpací 
stanice. Pokud byste pokračovali po poli (což s ohledem na fakt, že pole jsou soukromý majetek 
nedoporučujeme), dojdete i k „trojmezí“, kde se setkávají katastry Číňova, Března u Chomutova a 
Soběsuk, ale také územní působnosti Obecních úřadů v Novém Sedle, Chbanech a Březně. Právě hranice 
posledního jmenovaného úřadu byla začátkem jara předmětem přesného vytyčování pro účely 
Katastrálního úřadu, včetně „trojmezí“, které bylo v plánu nastálo označit např. balvanem. 
Ovšem i na „souši“ se můžete nevědomky podívat do jiné obce. Pokud pojedete ze Sedčic směrem na 

Čejkovice, překročíte viditelně označenou hranici okresu Chomutov, ale ještě před vkročením do katastru 
Čejkovic a působnosti OÚ Libědice se na chvíli ocitnete v Přeskakách (OÚ Chbany), jejichž území sahá až 
ke strouze pod silnicí.
Oproti příkladům z úvodu se nejedná o případy, které bychom v praktickém životě nějak pocítili. Avšak 

například daň z nemovitostí z těchto území plyne do rozpočtu konkrétní střediskové Obce, na tomto území 
platí také veškeré vyhlášky, územní plán a další formy působnosti OÚ jako např. vyjadřování ke stavbám, 
ale také zajištění čistoty a pořádku. (JZ)  



Reakce na neodpověď Petra Sýkory na dotazy...
Vážení spoluobčané, 
požádal jsem Petra Sýkoru o odpověď na pět jednoduchých otázek. V minulém čísle tohoto 

časopisu i v “jeho” Novosedelském zpravodaji. Z jeho odpovědi jsem pochopil jediné, že 
nedodržovat zákony je ekonomicky výhodné. To zní jak věta z jiného objektu v Novém sedle než je 
obecní úřad. Ostatním odpovědím se vyhnul.
Vyzval mne také, abych svou energii věnoval práci pro spoluobčany. Nepochopil zjevně to, že 

tím, že je placen z našich daní, tak je vlastně naším zaměstnancem. A není tady od toho, aby 
udílel nevyžádané rady. Pro své spoluobčany totiž dělám to, že plním program, na jehož základě 
jsem byl zvolen zastupitelem.
Osobně se cítím vázán obsahem našeho programu. A věřte, že bych raději sledoval úspěchy Ing. 

Zídka na funkci starosty, na kterou byl demokraticky zvolen, než abych musel sledovat, jak se díky 
jednomu zrádci z řad našeho sdružení všechno dostalo do starých kolejí. Ti, kteří mají právo mne 
hodnotit, Petře Sýkoro, jsou moji voliči, ne vy.
V našem programu je například bod PRŮHLEDNOST A HOSPODAŘENÍ. Budu tedy zjišťovat a 

zveřejňovat informace, které by měli naši voliči vědět o tom, jak jste vedl a vedete naši obec. Na 
základě odborných posudků, které mám k dispozici, jste nepostupoval v souladu se zákony České 
republiky. A já budu postupovat tak, jak jsem vázán slibem zastupitele. 
Dále se domnívám, že už jen to, že jste pro rok 2019 neuzavřel smlouvu na stavební/technický 

dozor s obcí je úspěch našeho sdružení. Bude tu práci tak doufám vykonávat někdo, kdo je 
oprávněný. Kvalifikovaná práce je prostě obvykle dražší než amatérismus. 
Bohužel jste také ještě nepochopil, že když obec dostane dar tak o něm musí účtovat a zahrnout 

ho do svého majetku. Upřímně netuším, jak vám to mám vysvětlit. Snad jen s využitím vlivu 
nadřízených orgánů obce.
Dále je v našem programu bod ROZVOJ A BUDOUCNOST, kde píšeme, že “budeme podporovat 

rozvoj krajiny a ochrany přírody”. Napadáte nás, že se v souvislosti s těžbou písku v Číňově, šest 
měsíců od zvolení Ing. Zídka starostou nic nedělo, ale to ja naprostá lež. Věnovali jsme tomuto 
tématu dost energie a času. Setkali jsme se se zástupci Severočeských pískoven, uspořádali jsme 
veřejnou prezentaci našich záměrů s veřejnou diskusí a hlavně jsme s právní kanceláří opakovaně 
řešili, jaké jsou nejvhodnější kroky k zastavení postupu těžby směrem na Číňov. To všechno 
prokazatelně víte, tak proč veřejně lžete? Vážně, proč?
Řešení, ke kterému jsme dospěli je, místo revokace dřívějších usnesení, uplatnit zamítavé 

stanovisko obce při projednání změny územního plánu č.2 k postupu těžby na Číňov a vrátit 
změnu územního plánu k přepracování. Takže teď máte možnost to udělat vy a nenechat 
zplundrovat další vesnice po tom, co jste to dopustili v okolí Chudeřína.
Vyhlašte referendum, pokud vás zajímá, jaká je skutečná vůle lidí. Většina voličů přeci volila 

program našeho hnutí, ve kterém se jasně píše o ochraně krajiny. Jsou vám ukradení? Zeptejte se 
jich v demokratickém referendu místo toho, abyste prosazoval cíle jedné zájmové skupiny. 
Nevšiml jste si, že je stále víc lidí, kterým není jedno, že se má poškodit krajina, kde žijí? Že na 
celé Zemi probíhá boj lidí za ochranu přírody pro chamtivosti? Že i výsledky voleb v naší obci jsou 
toho toho důkazem?
Skutečnost je taková, že jste naše sdružení, navzdory výsledku demokratických voleb, nenechali 

dokončit čtyřletou práci. Práci, ke které jsme byli pověřeni voliči našich obcí. Ne nějakými 
křiklouny, ale lidmi, kteří volili podle demokratických zásad a ve férové soutěži. Vaše slova o 
“experimentu” jen svědčí o tom, jak pohrdáte výsledkem voleb, tedy i lidmi, kteří volili jinak než 
byste si přál.
Věřte, že až si budou číst lidé v budoucnosti v kronikách našich obcí, že tam bude dost zpráv o 

způsobu, jakým jste se dostal tentokrát k moci a jak jste ji využil nebo zneužil v souvislosti s péčí o 
krajinu, ve které žijeme my všichni.
Stanislav Stejskal
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„Jak to chodí na úřadě“ - Veřejná služba a veřejně 
prospěšné práce
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V minulosti se objevilo několik polopravd a neúplných informací k práci pro Obec na základě 
programů Úřadu práce a v současnosti také probíhá i diskuse o možnostech Obce udržovat 
pořádek na veřejných prostranství a to zejména v Sedčicích. Pojďme si shrnout, jaké možnosti 
Obce v České republice mají. Dovoluji si však upozornit, že podmínky se každý rok mění a zda 
bude konkrétní osoba pracovat pod Obcí skutečně nezáleží jen na jejích představitelích.

Veřejně prospěšné práce /VPP/
Na veřejně prospěšné práce jsou najímáni občané, kteří jsou v evidenci Úřadu práce (ÚP) a 

splňují určité každoročně vyhlášené podmínky. Zpravidla může být takto přijat uchazeč v evidenci 
ÚP, který je v evidenci minimálně několik měsíců a je nějakým způsobem znevýhodněn na trhu 
práce (mladí po škole, lidé před důchodem, samoživitelky, lidé v exekuci, apod.). Zaměstnanec na 
VPP má klasickou pracovní smlouvu a výplatu od Obce. Příspěvek od ÚP pro Obec a množství 
zaměstnanců, které může obec přijmout, závisí na podmínkách vyhlášených v daném roce a 
objemu peněz, které má ÚP pro tento program k dispozici, přičemž konkrétní uchazeč musí být 
pro přijetí s příspěvkem schválen komisí ÚP, která přihlíží ke konkrétnímu profilu uchazeče, ale 
také k tomu, zda uchazeč Veřejně prospěšné práce již nevykonával v minulosti. Zpravidla dochází 
k tomu, že jsou dlouhodobě nezaměstnaní po vypršení lhůty dané programem Obcí propuštěni a 
pokud si nenajdou jinou práci jinde, jsou přijímáni po pár měsících do programu znovu. 
Ve zkratce: Pracující Veřejně prospěšných prací jsou zaměstnanci obce placeni z obecního 
rozpočtu, na které Obec dostává od Úřadu práce příspěvek. Přijímání uchazečů podléhá 
schválení komisí na Úřadě práce a pracovní smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou. 
Veřejně prospěšné práce jsou v Novém Sedle i dalších obcích vítanou možností jak řešit údržbu 
zeleně a úklid veřejných prostranství. S ohledem na nízkou nezaměstnanost však byl v roce 2019 
státem Úřadu práce poskytnut menší objem prostředků pro tyto účely. 

Veřejná služba
Na veřejnou službu mohou být přijati dlouhodobě nezaměstnaní občané, kteří pobírají dávky v v 

hmotné nouzi. Nejsou však zaměstnaní ani placení Obcí – Obec pouze zadává a dohlíží na práci, 
která má však jasně danou náplň. Tito pracovníci mohou vykonávat jen určité činnosti, z nichž pro 
Obec asi nejzajímavější je úklid veřejných prostranství a péče o zeleň. Po odpracování určitého 
fondu hodin dostane pracovník o něco vyšší příspěvek hmotné od státu. Obec tito pracovníci tedy 
přímo nestojí nic – naopak může Obec získat na každého pracovníka příspěvek na pomůcky ve 
výši až 1000 Kč na osobu. Cílem tohoto programu je zejména upevnění pracovních návyků 
uchazečů jejich zapojením do procesu. 
Ve zkratce: Veřejnou službou je práce občanů pobírající dávky v hmotné nouzi, kdy tito mohou 
získat vyšší příspěvek. Obec tato práce nestojí nic, naopak může získat příspěvek na pracovní 
pomůcky. 
Práci přes veřejnou službu využívají např. sousední Libočany, kde takto pracují i někteří naši 

spoluobčané ze Sedčic, kteří měli zájem o „práci pro Obec“ v místě svého bydliště. V rámci řešení 
situace v této obci byla v průběhu jara s těmito občany a Úřadem práce diskutována možnost 
řešení nepořádku v Sedčicích touto cestou, která však byla přerušena změnou na postu starosty 
Obce. Staronový starosta při diskusi na toto téma spolupráci s nezaměstnanými na dubnovém 
zasedání zastupitelstva nevyloučil, ale ani nepotvrdil.

Odsouzení z Věznice Nové Sedlo
Samostatnou kapitolou je práce odsouzených z místní věznice. Práce odsouzených je hrazena 

Obcí přímo věznici, která pak práci odsouzených zohledňuje při dalším řízení, zjednodušeně např. 
podmínečném propuštění za dobré chování, ukládá odsouzenému peníze na zvláštní účet apod.. 
Cena za hodinu je poměrně nízká, ale Vězeňská služba již avizovala její podstatné zvýšení a to 
zafixováním na úroveň 50-120% minimální mzdy dle charakteru práce od ledna 2020. Práce 
odsouzených je často zaměňována za „Obecně prospěšné práce“, které jsou však alternativním 
trestem vykonávaným na svobodě. 
Ve zkratce: Práce odsouzených je výhodná nejen vzhledem k nákladům, ale také vzhledem ke 

kvalifikaci a zkušenostem odsouzených, kteří na svobodě často pracují v řemeslných činnostech. 
Ze strany Věznice je práce „venku“ vítána jako „socializace“ odsouzených před propuštěním. 
(JZ)
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Tranzitní plynovod má stavební povolení 
Bez většího povšimnutí došlo v uplynulých dnech k důležité události, která ovlivní život v našich 

Obcích nejen výstavbou, ale i provozem tohoto zařízení. Tranzitní plynovod Kateřinský potok-
Přimda, který bude budován ve stejné trase, jako dosavadní plynovod Gazela, dostal stavební 
povolení. Jelikož se jedná o strategickou liniovou stavbu, bylo řízení o této stavbě provedeno v 
jiném režimu, než u běžných staveb. Zabránit strategické stavbě z pozice obce v podstatě nelze a 
tak jsem se pokusil alespoň zmírnit následky a získat něco pro Obec a občany. 

Jelikož se stavba dotkne kromě katastru a působnosti Obecního úřadu také obecních pozemků, 
Obec obdrží peníze za zřízení věcného břemene. I přes to, že mě někteří zastupitelé od jednání 
odrazovali s tím, že „to nestojí za řeč“ a „je to zbytečné“, povedlo se mi vyjednat za věcné 
břemeno vyšší cenu za metr dotčených obecních pozemků, takže Obec obdrží o téměř 150 tisíc 
více, než byl první návrh. 

Obec a Obecní úřad vydali vyjádření i k dalším podmínkám stavby, mimo jiné ke kácení 
mezilesních dřevin, kdy byla požadována náhradní výsadba a to i za případnou výsadbu z 
předchozí akce a včetně údržby a případné výměny sazenic v maximální možné lhůtě. 

Naopak, oproti původnímu záměru nebude na křižovatce u Chudeřína zbudován na poli dočasný 
sklad potrubí, protože vlastník pozemku s tímto záměrem nesouhlasil. Sklad bude vybudován v 
Pískovnách, které na tuto spolupráci přistoupily. V souvislosti s původním návrhem se Obec také 
vyjádřila k příjezdovým trasám ke stavbě, kdy měl být využíván využíván kromě hlavní silnice na 
Kadaň tzv. pracovní pruh v linii stavby. Oproti předchozí stavbě Gazely by tak nemělo dojít k 
využívání a poškozování cest v obcích a okolí, pokud vedení obce na toto operativně nepřistoupí. 
Případné opravy a náhrady za zničené cesty a případně i jiný majetek byly zástupci zhotovitele 
přislíbeny jako samozřejmost. Rovněž jsem požadoval zajištění prostupnosti komunikací ve 
správě Obecního úřadu, které se s trasou stavby kříží. Zda a jaké bylo vyjádření nového vedení 
Obce ve stejném duchu ke skladu v Pískovně není známo. 

Stavební povolení bylo vydáno i přes fakt, že Nové Sedlo a s ním i další obce na trase tuto 
stavbu nemají ve schváleném a platném územním plánu. Došlo k tomu proto, že tato stavba je 
stavbou pro stát strategickou (umožní dodávky ruského plynu z plynovodu Nordstream na dně 
Baltského moře i na východ našeho území napojeném na stávající trasy) a tato je již zavedena v 
Územním plánu Ústeckého kraje. Zanesení do našeho územního plánu je tedy spíše uvedením do 
souladu se skutečností než nutností. 

Zástupci firmy Net4Gas, která je zhotovitelem a provozovatelem zařízení, rovněž nabídli 
možnost spolupráce při krátkodobém využití techniky v okolí stavby (diskutována byla zejména 
možnost vybagrování rybníků v Břežanech). Společnost má rovněž fond, ze kterého lze čerpat 
prostředky např. na kulturní a sportovní akce nebo spolky.  
J. Zídek, bývalý starosta

Víte že …
...občané mají možnost si najmout na práci 
odsouzené z Věznice Nové Sedlo pracující pod 
Obcí? Tato možnost tu je, avšak pouze na 
jednoduché a krátkodobé práce kolem domu – 
opravy oplocení, natěračské práce, jednoduché 
výkopové práce, zrytí zahrádky starším lidem apod. 
Cena je určena hodinovou sazbou a hradí se v 
hotovosti na úřadě. Vždy však platí určitá pravidla 
plynoucí z výkonu trestu. Pro více informací 
kontaktujte Obecní úřad.
Pro dlouhodobější práce u občanů nebo ve firmách 
lze dojednat spolupráci přímo s Věznicí bez Obce 
jako prostředníka. 

Odsouzení z věznice pilně pracují na vzhledu a opravách 
(nejen) obecního majetku a to i mimo Nové Sedlo. Na 
přelomu března a dubna například opravili přístřešek u 
kapličky mezi Novým Sedlem a Libočany, kde probíhají akce 
Prvosenka jarní a Podzimní pábení. Foto před realizací. 
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