Mons. Josef Žák
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PLZEŇ

V Mešně 16.července 2014

Monsignore,
obracím se na Vás na základě našeho pondělního jednání ohledně budoucnosti kostela Nejsvětější
trojice u nás v Mešně. Chtěl bych tímto dopisem potvrdit ochotu obce převzít tuto nemovitost do
svého vlastnictví a starat se o ni tak, aby byla dominantou obce i nadále. Nevidíme totiž jiné cesty
pro záchranu této památky. Chápeme i Vaše stanovisko, jako současného majitele a uvědomujeme
si, že čas pracuje proti nám, resp. proti fyzickému stavu kostela. Kostel potřebuje pravidelnou
údržbu, ještě lépe větší zásah související s vysušením základového zdiva a odvedením podzemních
vod.
Uvědomujeme si zodpovědnost tohoto kroku, jak vůči kostelu, tak i obecním financím. Jsme malá
obec s plno problémy, které je potřeba řešit a financí nazbyt nemáme.
Věřím však, že nejen obyvatelé obce vše pochopí , ale i instituce, které mají ke kostelu určitý vztah,
tento krok ocení a budou nám nápomocni nejen odbornou radou , ale i sháněním potřebných
finančních prostředků na opravu.
Pro konečné rozhodnutí o převedení kostela , jsou nezbytné podmínky , za jakých jste ochotni jej
převést z církevního majetku do majetku naší obce. Chci Vás proto požádat o zaslání těchto
podmínek, nejlépe ve formě návrhu smlouvy.
V rámci našich rozvíjejících se vztahů bych Vás chtěl ještě požádat o následující prověření informace.
Církev historicky vlastnila v k.ú. Mešno pozemky. Chtěl bych se zeptat, zda-li církev zažádala na
základě restituce o vrácení těchto pozemků a pokud ano, jestli by byla ochotna jednat o prodeji
těchto pozemků,resp. o směně za pozemky, které jsou v majetku obce Mešno. Konkrétně se mi
jedná o parcely čp.151/1, 151/2, 142/5 a 198/4. Jedná se vesměs o parcely v k.ú. Mešno , které
sousedí s obytnou zástavbou obce a které jsou ve zpracovaném územním plánu obce uvažovány pro
výstavbu rodinných , popř. občanské vybavenosti.

S pozdravem
Za obec Mešno Ing. Vladimír Petr,starosta

