Výzva ke spolupráci a pomoci

Naše obec byla v loňském roce Krajským úřadem v Karlových Varech obeznámena
s následujícím :
-

………na základě historických dat a skutečností si obec Krásné Údolí může
požádat o znovu navrácení titulu MĚSTO.

S ohledem na události a stav obce ve druhé polovině loňského roku nebylo o této
možnosti zastupitelstvem obce rozhodnuto. Proto by mělo být o tomto jednáno na některém
dalším zasedání zastupitelstva obce.
K této záležitosti byly vyzvány veškeré obce, které splňují buď náležitosti
„skutečných“ měst nebo obce s historickými prameny s názvem město (města královská,
města hornická). Většina takto oslovených obcí (i podstatně menších - mimo jiné také např.
Chyše, Přebuz, Abertamy) již o titul Město úspěšně zažádala.
Co by znovu navrácení titulu „MĚSTO“ znamenalo pro naši obec?? De facto by
k žádné podstatné změně nedošlo. Snad jen zvýšení jakési prestiže v zastupování a celkové
prezentaci Krásného Údolí.
Co by obnášelo podání žádosti o znovunavrácení titulu „MĚSTO“? Jednalo by se
pouze o administrativní záležitost – podání žádosti s příslušnými doklady a písemnostmi
k rukám předsedy poslanecké sněmovny ČR. Při kladném vyřízení – výměna razítek, změny
s tímto spojené ve státních evidencích a další administrativa.
O celé záležitosti již bylo předběžně diskutováno na zasedáních zastupitelstva obce
bez konkrétního závěru.Vzhledem k tomu, že jde o záležitost týkající se skutečně všech,
všech nás občanů Krásného Údolí, chtěli bychom znát i Váš názor. Z tohoto důvodu
přikládáme ve spodní části anketní lístek k tomuto tématu.
Prosíme o jeho anonymní vyplnění a odevzdání do k tomuto účelu vyčleněných
„krabiček – uren“, které budou umístěny do 31.5.2008 v obchodě Jednota a na Obecním
úřadě. Taktéž bude u vstupu na taneční zábavu dne 24.5.2008.
Skutečně máme zájem znát Váš názor a proto nám jej, prosíme, takto sdělte.

------------------------------------------OBEC Krásné Údolí

Chtěl(a) bych, aby nadále bylo Krásné Údolí

( nehodící se škrtněte )

MĚSTO Krásné Údolí
Zde lze popsat Vaše odůvodnění :

