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SLOVO ÚVODEM
    
       Vážení spoluobčané,
 
      nadešel čas rozloučení. Doufám, že to je loučení jenom mezi námi a vámi, nikoli s naším letáčkem, který se možná pro 
některé z vás stal zprostředkovatelem informací mezi úřadem a vámi. Snad bude nově zvolené vedení úřadu s podobnou 
formou pokračovat.
      Pokud se ohlédneme zpět na uplynulé čtyři roky, vidíme za námi velký kus práce. Z celkového počtu 27 podaných žádostí 
o dotaci jsme byli 20 krát úspěšní a od Plzeňského kraje, ministerstev pro místní rozvoj, zemědělství a kultury jsme získali 
částku, převyšující 7 milionů korun. Pro představu to jsou téměř 2 roční rozpočty naší malé obce, určené na investice. 
Poskytovatelům děkujeme. Na zadní straně bychom si dovolili připomenout podstatné věci, které se povedly, máme z nich 
velkou radost a které pozvedly naši obec o malý kousíček výš.
        
 

 

    

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA - co důležitého jsme 12. 8. 2022 projednávali

 Zastupitelstvo obce Dlažov mimo jiné:

- schválilo odprodej části pozemkové parcely č. 573/4 v k.ú. Miletice u Dlažova,  
- zamítlo žádost o odprodej částí pozemkových parcel č. 585/1 a 573/2 o výměře cca 51 m2 v k.ú. Miletice u Dlažova 
Prodejem a zaplocením 1,5 m by došlo k zúžení komunikace, což je z hlediska funkčnosti a územního uspořádání 
nedostatečné.
- schválilo žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň o odprodej pozemkové parcely č. 604/2 v k.ú.  Dlažov
- souhlasilo se zrušením věcného břemene služebnosti pro služebný pozemek p. č. 214/2 v katastrálním území Dlažov. 
- souhlasilo se zřízením věcného břemene služebnosti pro služebný pozemek p. č. 745 v k. ú.- Soustov, 
- schvalilo přijetí dotace 2 000 000,- Kč od Ministerstva pro místní rozvoj z programu 11 782, Podpora rozvoje regionů 
2019 +, Víceúčelové hřiště Miletice u Dlažova, identifikační číslo: 117D8210H8752.
- schválilo 3 žádosti o dotaci obce Dlažov na pořízení a provozování DČOV. 
- neschvaluje úpravu pozemku 55/1 - vybudováním přístupové komunikace k pozemku p. č. 55/5 vše v k.ú. Dlažov, 
z důvodu nedostatku místa a velkých nákladů, spojených s vybudováním komunikace a nesouhlasu majitele nemovitosti 
č.p. 1.
      V diskuzi zastupitelstvo obce
- seznámilo občany s plněním rozpočtu r. 2022 a potíže s realizací akce Hřiště v Mileticích a s projektem na vybudování 
cesty k novostavbám v Soustově.
- na dotaz vysvětlilo důvod budování místní komunikace v Soustově - nedostatečná šíře stávající komunilace po soukromé 
cestě od č.p. 21, nemovitosti jsou nepřístupné pro údržbu, záchranáře a hasiče, dále bude sloužit jako obslužná 
komunikace pro další nemovitosti (č.p. 22, 32, 24, 23) a prodávané budoucí stavební pozemky 1158 a 1159 v k.ú. Soustov.
- starosta poděkoval zastupitelům za práci v uplynulém volebním období a občanům za přízeň. 

Co nás ještě důležitého čeká ?

- výběrové řízení na zhotovitele stavby hřiště v Mileticích

- výběrové řízení na zhotovitele stavby Místní komunikace U Transformátoru v Soustově

- výběrové řízení na dodavatele stavby „Oprava místní komunikace v obci Buková“

- dne 16. 9. 2022 Vás chceme pozvat na zábavný večer s panem Jiří Krampolem v sokolovně v Dlažově. Čas upřesníme v 
pozvánce, kterou dostanete do poštovní schránky 

- ve dnech 23. a 24. září 2022 volíme nové zastupitele obce. Volby do Senátu se nás letos netýkají



Akce, realizované  ve volebním období 2018 – 2022

-  Výměna nosných sloupů na rozhledně na vrchu sv. Markéty
-  Oprava sokolovny v Dlažově, sociálky, kuchyně, předsálí, elektroinstalace, vodovod,  
   odpady, fasáda, odvodnění
-  Oprava kaple sv Jana Nepomuckého v Mileticích, oprava vnitřních omítek, restaurování  
   oltářů, výměna podlahy, restaurování původní vnitřní výmalby
-  Rekonstrukce vodovodu od vodojemu k č. p. 4 v Dlažově
-  Vybudování nového vodovodu od č.p. 15 k č.p. 50 v Dlažově
-  Výměna starých vodoměrů za dálkově odečitatelné 
-  Nová fasáda hasičské zbrojnice v Dlažově se zateplením
-  Výměna střešní krytiny na hasičárně v Soustově a Mileticích
-  Koupě hasičského vozidla pro JSDHO Soustov
-  Vybudování měřiče rychlosti se solárním nabíjením v Nové Vísce
-  Autobusové zastávky v obci Buková, Vráž, Soustov 
-  Rozšíření veřejného osvětlení v obci Soustov – k autobusové zastávce
-  Nová západní zeď na hřbitově
-  Oprava knihovny v Dlažově, nový strop a osvětlení
-  Zakrytí stropu v obecní stodole
-  Oprava sociálek v mateřské škole s částečnou rekonstrukcí podlah a elektroinstalace - 
   v prvním patře
-  Oprava místní komunikace u hřbitova k č.p. 84, 86 a 87 v Dlažově
-  Oprava místních komunikací v Mileticích u hasičárny, u č.p. 9 a 11, 
-  Oprava místní komunikace v Soustově k č.p. 21, 22, 23, 24 a 32
-  Oprava místní komunikace v obci Buková – k č.p. 2
-  Oprava místní komunikace k bytovce č.p. 1

Akce připravované se zahájením ještě v letošním roce 
nebo rozpracované před dokončením

-  Cesta k novostavbám v Soustově - sladění projektu s již vybudovanými nemovitostmi
-  Oprava cesty v obci Buková od č.p.19  k  č.p. 27 – před výběrovým řízením na dodavatele
-  Nové víceúčelové hřiště pro veřejnost v Mileticích – před novým výběrovým řízením na  
   dodavatele
-  Čistička odpadních vod s kanalizací s napojením pod kostelem – podáno na stavebním 
   úřadě
-  Nový vodovod od č.p. 3 k novým stavebním parcelám U Koupaliště – zahájení 1. 9. 2022
-  Nové veřejné osvětlení v Mileticích – vyvoláno akcí ČEZU (kabely NN do země) - před 
   dokončením
-  Hřiště pro mateřskou školku, pergola, sklad hraček u sokolovny bude dokončeno do konce 
   září 2022
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