Život v obcích vyčleněných z vojenského újezdu Libavá není jednoduchý
Dětí na Libavé musí do školy už na sedm ráno
V pondělí 7. 8. 2017 proběhlo z iniciativy senátorů Jitky Seitlové a Lumíra
Kantora v Olomouci setkání se starosty obcí, nově vzniklých k 1. lednu 2016
zmenšením vojenského újezdu Libavá zákonem 15/2015 Sb., o hranicích
vojenských újezdů. Jedná se o obce Kozlov a Libavá, spadající do senátního
obvodu Lumíra Kantora a Luboměř nad Strážnou, patřící do obvodu senátorky
Seitlové.
Krátce fungující obce čelí rozličným problémům, nicméně jedna záležitost spojuje
všechny tři, otázka zvláštního určení lesů spadajících pod jejich územní katastry.
Díky této kategorizaci nemusí Armáda ČR platit obcím daně z této nemovitosti.
Původně přitom, ještě před ustavením obcí, zástupce příslušného odboru na
ministerstvu obrany písemně potvrdil, že lesy vyčleněné z vojenských újezdů
budou překvalifikovány na lesy hospodářské, jelikož jsou Armádou ČR
vyhodnoceny jako nepotřebné. Nicméně již o měsíc později přišlo ze stejného
místa další písemné stanovisko, tentokrát záporné. Lesy jsou stále vedeny
v kategorii zvláštního určení a obce tak bojují s ušlými zisky, nemohou s lesy
volně nakládat a hospodařit. Z uvedených důvodů se oba senátoři rozhodli jednat
s ministerstvem obrany o možnostech slibované změny účelu lesů.
Důležitým předmětem debaty se stala i doprava. Obec Libavá kvůli své poloze
a návaznosti autobusů na další spoje musela posunout začátek školní výuky na
základní škole už na sedmou hodinu ranní kvůli dětem, které do školy dojíždí
z okolních obcí. Ačkoliv se jedná o přibližně polovinu žáků školy,
dle Olomouckého kraje není možné dopravu zharmonizovat do té míry, aby žáci
mohli začít s výukou v klasických osm hodin jako ostatní. Situaci komplikuje i
skutečnost, že Libavá je z jedné části zcela izolovaná a neprůjezdná právě kvůli
existujícímu vojenskému újezdu.
Na schůzce padla i otázka přechodu pro chodce ve vesnici Kozlov. Starosta Fojtík
již několikrát o přechod žádal, ale olomoucká dopravní policie jej nepovažuje
z hlediska bezpečnosti silničního provozu za nutný. Starosta ovšem hodlá žádost
v budoucnu znovu podat. Palčivějším tématem je nyní pro Kozlov nadcházející
soud kvůli žalobě firmy, která měla ještě před samostatnou existencí obce
opravit rozbitou cestu. Tehdejší zadavatel zakázky, ministerstvo obrany, odmítlo
za nekvalitně provedené práce zaplatit a o rok později se firma rozhodla
ministerstvo zažalovat. Dle stanoviska ministerstva však již všechny závazky
přešly na obec Kozlov.
„Přestože není vyloučeno, že po právní stránce přešly všechny nástupnické
povinnosti z ministerstva obrany na obce, považujeme minimálně za velmi
neetické a neférové, aby neshodu mezi firmou a ministerstvem obrany, která
vznikla za dob jeho působnosti, nesla obec. Za minimální považujeme poskytnutí
bezplatné právní pomoci ministerstvem obci,“ sdělila senátorka Seitlová.

Obce budou také potřebovat finanční pomoc při rekonstrukci památek, například
na kostele Stará Voda při Libavé již proběhly opravy, ale vzácná kulturní
památka barokní kostel Povýšení sv. Kříže na důslednou opravu stále čeká.
Současně se na jednání otevřelo téma hřbitovů na katastrálním území obcí,
které předtím spadaly do území vojenského újezdu. Starostové vyvinuli snahu
o revitalizaci těchto míst, ale zatím se nejeví jednoznačně, jak bude zajištěna
péče o důstojnost a pietu těchto hřbitovů. O celé situaci se senátoři chystají dále
jednat s ministerstvem obrany i ministerstvem pro místní rozvoj.

V Přerově 10. 8. 2017

senátorka Jitka Seitlová

