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Vážení a milí spoluobčané,
 Chci Vám malým i velkým popřát klidné a požehnané prožití zbylých dnů  
ADVENTU a nejkrásnějších svátků v roce VÁNOC. V novém roce pak přeji nejen 
hodně zdraví, ale také vzájemné porozumění a klid jak v rodinách, tak i v každodenní 
práci.
                 Fabík Josef, starosta obce

Radostínský  
zpravodaj 
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Z jednání zastupitelstva obce  ( 22.9. a 10.11. 2016 ) 

rekonstrukce vodovodu a kanalizace na náměstí

rekonstrukce mostu u hasičského cvičiště
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Z jednání zastupitelstva obce

zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 
-  schválení dotace ve výši 3,3 mil. Kč 

ze Státního fondu dopravní infra-
struktury na akci „Úprava náměstí 
a chodníků Radostín nad Oslavou“ 
celková hodnota díla 6 mil. Kč

-  zprávu starosty obce o průběhu 
opravy havárie kanalizační přípoj-
ky k čp. 144 ( zdravotní středisko ), 
včetně opravy kanalizačních rozvodů 
ve sklepních prostorách 

-  žádost paní  Peškové a  pana Klemy, 
Radostín nad Oslavou  o koupi sta-
vebního pozemku

-  žádost paní  Sobotkové, Ostrov 
nad Oslavou, o pronájem kanceláře  
v 1. NP budovy obecního úřadu  
v Radostíně nad Oslavou, ke kance-
lářské činnosti

  
zastupitelstvo obce schválilo:
-  nejvýhodnější nabídku firmy  

1. Žďárská a plynařská a.s., Praha – 
Letňany na akci „Radostín nad Osla-
vou – rekonstrukce vodovodu a ka-
nalizace na náměstí“

-  nejvýhodnější nabídku firmy Auto 
Trutnov s.r.o., na akci „Dodáv-
ka dopravního automobilu pro 
SDH Radostín nad Oslavou“, včet-
ně souhlasu s uzavřením kupní 
smlouvy 

-  pana Machovce, Žďár nad Sázavou 
jako technický dozor na akci „Úprava 
náměstí a chodníků v Radostíně nad 
Oslavou“  

-  podání žádosti o dotaci na Minis-
terstvo pro místní rozvoj ČR na akci 

„Radostín nad Oslavou oprava pod-
lahy tělocvičny ZŠ“ 

-  zastupitelstvo obce schvaluje volbu 
pana Antonína Váši do funkce sta-
rosty obce Radostín nad Oslavou, 
jako uvolněného člena zastupitelstva 
obce, s účinností od 1.7.2017   

- rozpočtové opatření obce Radostín 
nad Oslavou č.4/2017  

-  hospodaření obce Radostín nad 
Oslavou za 1. pololetí 2017  

-  vyhlášení nabídky na pronájem 
obecního bytu 1+ kk v nástavbě 
obecního úřadu Radostín nad Osla-
vou čp. 223 

-   vyhlášení záměru obce na pronájem 
kanceláře v 1.NP budovy obecního 
úřadu v Radostíně nad Oslavou čp. 
223 ke kancelářské činnosti 

     
zastupitelstvo obce uložilo:
-  starostovi a radě obce zveřejnit ter-

mínu do 15.8.2017 nabídku na  pro-
nájem obecního bytu 1 + kk  v 2. pa-
tře obecního úřadu   v Radostíně nad 
Oslavou čp. 223 

-  radnímu panu Lubomíru Tlustošovi 
zabezpečit organizaci umístění stán-
ků o farní pouti 27.8.2017, Ing. To-
máši Poulovi a Ing. Martinu Kujalovi 
provedení výběru poplatků za užívá-
ní veřejného prostranství 

-  radě obce vypracovat v termínu do 
15.8.2017 příkazní smlouvu s panem   
Machovcem, Žďár nad Sázavou, na 
provedení technického dozoru na 
akci „Úprava náměstí a rozšíření 
chodníků ke KD a hřbitovu“ 

Z dalšího jednání zastupitelstva obce (29.6.2017 a  27.7.2017)
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Z jednání rady obce (25.5., 9.6., 20.6., 13.7. a 17.8.2017)
Rada obce vzala na vědomí:
-  rozhodnutí – stanovisko k zásahu 

do významného krajinného prvku – 
odstranění dřevin z důvodu opravy 
Znětíského potoka v k.ú. Radostín 
nad Oslavou od splavu u Kučerových 
až po most u hasičského cvičiště, vy-
daný MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor 
životního prostředí

-  rozhodnutí o povolení uzavírky sil-
nice mezi obcí Zahradiště a Pavlov 
a nařízení objížďky ve dnech 8.6.-
17.7.2017, vydané  MěÚ Žďár nad 
Sázavou, odbor dopravy a silničního 
hospodářství

-  rozhodnutí o povolení uzavírky a 
nařízení objížďky silnice č. II/354 v 
místě mostu u hasičského cvičiště v 
termínu od 17.7.2017 do 31.10.2017, 
vydané MěÚ Žďár nad Sázavou, od-
bor dopravy a silničního hospodář-
ství

-  souhlasné závazné stanovisko na 
akci „Nádrž Horní Benýšek“ k povo-
lení nakládání s povrchovými voda-
mi, vydané MěÚ Žďár nad Sázavou, 
odbor životního prostředí

-  rozhodnutí MěÚ Žďár nad Sázavou, 
odbor životní prostředí - schválení 
havarijního plánu pro čerpací stanici  
EUROOIL Radostín nad Oslavou a 
Bohdalov

-  informaci o schválení dotace na 
akci „Objekt SO101 – Úprava návsi 
a silnice č. III/35425“ ve výši 1 910 
000,- Kč z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury ČR pro rok 
2017

-  informaci o schválení dotace na akci 
„Objekt SO102 – rozšíření chodníku 

ke hřbitovu podél silnice č. II/354“ ve 
výši 797 000,- Kč z rozpočtu Státního 
fondu dopravní infrastruktury ČR 
pro rok 2017

-  informaci o schválení dotace na akci 
„Objekt SO103 – chodník ke kultur-
nímu domu podél silnice č. II/354“  
ve výši 590 000,- Kč z rozpočtu Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury 
ČR pro rok 2017 

-  protokol o provedené kontrole pra-
covníky Úřadu práce ČR, pracoviště 
Žďár nad Sázavou, na vyplácení fi-
nančních prostředků na pracovníky 
VPP v roce 2016 - se závěrem bez 
závad 

-  oznámení od firmy E.ON Distribuce 
a.s., o přerušení dodávky elektrické 
energie ve dnech 14. a 18.8.2017 v 
Radostíně nad Oslavou 

-  přehled poskytnutého finančního pří-
spěvku ve výši 63 145,50 Kč za třídění 
odpadů za 1. čtvrtletí 2017 od firmy 
EKO – KOM a.s., Praha naší obci 

-  informaci ohledně zajištění průbě-
hu voleb do Parlamentu ČR z Kraj-
ského úřadu Kraje Vysočina, volby 
se budou konat v termínu 20. a 21. 
10.2017

Rada obce  schválila:
-  výměnu havarovaného plynového to-

pidla Ghibli v nebytových prostorách 
čp. 144 ( pokoj řidičů firmy ZDAR 
a.s. ZR ), za nové topidlo firmou LS 
Mont s.r.o., Žďár nad Sázavou

-  žádost firmy ZERAS a.s. Radostín 
nad Oslavou o povolení skácení 12 
ks suchých topolů v areálu firmy

- „Smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
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počtu kraje Vysočina“ na udržení 
akceschopnosti zásahové jednotky 
SDH Radostín nad Oslavou 

-  „Smlouvu o dílo SP7-3664“ s fir-
mou PKS okna Žďár nad Sázavou 
na zhotovení nového okna namísto 
poškozeného, po násilném vniknutí 
neznámou osobou do č.p. 71 zubní 
ordinace 

-  zadání vypracování výběrového říze-
ní na dodávku dopravního automo-
bilu pro Sbor dobrovolných hasičů 
Radostín nad Oslavou, firmou  Ing. 
Hana Veselá, Žďár nad Sázavou

-  smlouvu o dílo s firmou VESTAV 
s.r.o. Vyškov na provedení opravy 
soklu budovy Obecního úřadu Ra-
dostín nad Oslavou

-  smlouvu o dílo s firmou Chládek 
a Tintěra, Pardubice a.s. na akci 
„Úprava náměstí a silnice III/35425 a 
chodník podél silnice II/354“ 

-  smlouvu o dílo s firmou LS Mont 
s.r.o., Žďár nad Sázavou na akci „Sta-
vební úpravy objektu občanské vy-
bavenosti č.p.223 v Radostíně nad 
Oslavou“

-  pachtovní smlouvu s paní Sucho-
ňovou, Radostín nad Oslavou, na 
pronájem části obecního pozemku 
na par.č.  1391/1 o výměře 130 m2 k 
pěstování zeleniny 

-  smlouvu s firmou VAS a.s. Žďár nad 
Sázavou, na vývoz odpadních vod z 
provozní budovy na místním hřbito-
vě

-  dodatek č.2/2017 ke smlouvě o nájmu 
nebytových prostor s paní Svobodo-
vou, Ostrov nad Oslavou, na proná-
jem nebytových prostor v č.p. 86 

-  dohodu s Českou telekomunikační 
infrastrukturou Praha, na provedení 

přeložky telefonního vedení v rámci 
úpravy náměstí a rozšíření chodníku

-  kupní smlouvu s firmou Auto Trut-
nov s.r.o., Krkonošská 566, 541 01 
TRUTNOV na dodávku nového do-
pravního automobilu FORD Transit 
kombi L2H2, 350 Trend, 96KW, pro 
potřeby SDH Radostín nad Oslavou

-  smlouvu na finanční dar od firmy 
ZERAS a.s. Radostín nad Oslavou ve 
výši 60 000,- Kč, který bude použit 
na opravu místních komunikací

-  další opravu místních komunikací 
asfaltovým zástřikem v Radostíně 
nad Oslavou firmou Krajská správa a 
údržba silnic Žďár nad Sázavou  

-  smlouvu s firmou Leoš Pohanka, 
Nové Veselí na vypracování projek-
tové dokumentace na akci „Moder-
nizace tělocvičny ZŠ Radostín nad 
Oslavou“

-  zadání vypracování výběrového říze-
ní na akci „Modernizace tělocvičny 
ZŠ Radostín nad Oslavou“ firmou 
Ing. Hana Veselá,  Žďár nad Sázavou

-  podání žádosti o dotaci na akci „Ná-
drž Horní Benýšek“ do dotačního 
programu Ministerstva životního 
prostředí nebo Ministerstva země-
dělství

-  podání žádosti o účelovou nein-
vestiční dotaci na refundaci mezd, 
výjezdy místní jednotky Sboru dob-
rovolných hasičů a dovybavení jed-
notky věcnými prostředky, zaslanou 
na Generální ředitelství Hasičského 
záchranného sboru ČR

-  příkazní smlouvu s panem Františ-
kem Machovcem, Žďár nad Sázavou, 
na provedení technického dozoru na 
akci: „Objekt SO101 – úprava návsi 
a silnice č. III/35425“ „Objekt SO102 
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– rozšíření chodníku ke hřbitovu po-
dél silnice č. II/354“ „Objekt SO103 – 
chodník ke kulturnímu domu podél 
silnice č. II/354“

-  smlouvu o nájmu bytu 2+1 v ná-
stavbě OÚ Radostín nad Oslavou s 
manžely Novotnými,  Radostín nad 
Oslavou -  od 1.9.2017  

-  smlouvu o zřízení věcného břemene 
č.NM-014330043571 s firmou E.ON 
Distribuce a.s., České Budějovice,  na 
elektro přípojku k novostavbě rodin-

ného domu Radostín nad Oslavou 
č.p. 8  

Rada obce uložila:  
-  starostovi vydat v termínu do 20.6.2017 

rozhodnutí na povolení skácení 12 ks 
suchých topolů v areálu firmy ZERAS 
a.s. Radostín nad Oslavou 

-  starostovi průběžně zajistit  úkoly vy-
plývající ze zákona o volbách do Par-
lamentu ČR, které se uskuteční 20. a 
21.10.2017

Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky v roce 2017

Prezident republiky vyhlásil termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky na pátek 20.října 2017 a sobotu 21. října 2017. Hlasování bude pro-
bíhat v pátek od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin. 

Voličské průkazy 
Volič, který se nebude nacházet v době voleb konaných ve dnech 20. a 21. říj-

na 2017 v místě trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem  
o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na voličský průkaz v kterémko-
liv volebním okrsku na území České republiky, ale i ve zvláštním stálém volebním 
okrsku na zastupitelském úřadě.

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU 
ode dne vyhlášení voleb, tj. od 2.5.2017 

do 13.10.2017 (písemné podání) 
do 18.10.2017 do 16:00 hodin (osobní podání)

Žádost lze podat: 
•  písemně - žádost musí být doruče-
na nejpozději  do pátku 13.10.2017 do 
16.00 hodin na adresu Obecního úřa-
du v Radostíně nad Oslavou a opatře-
na úředně ověřeným podpisem voliče 
(úkon ověření podpisu – legalizace – je 
osvobozen od správního poplatku)

•  prostřednictvím datové schránky 
(datová schránka musí být soukromá a 
patřící žadateli)
•  osobně v budově Obecního úřadu v 
Radostíně nad Oslavou, nejpozději ve 
středu 18.10.2017 do 16:00 hodin.
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VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ  
PRO VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 

od 5.10.2017 do 18.10.2017 (16:00 h) 
•   osobně 
•  osobě, která se prokáže plnou mocí s 
ověřeným podpisem voliče žádajícího o 
vydání voličského průkazu nebo

•  poštou do vlastních rukou voliče na 
adresu uvedenou v žádosti

PŘI ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU NELZE VYDAT DUPLIKÁT.

TENISOVÝ TURNAJ VE ČTYŘHRÁCH  
KONANÝ V SOBOTU 2.9.2017

V sobotu 2.9.2017 proběhl za velice příjemného podzimního počasí již 
17. ročník tenisového turnaje ve čtyřhrách s níže uvedenými výsledky.

VÝSLEDKY – KONEČNÉ UMÍSTĚNÍ:
INVALD MILOŠ,  BARTÁK PAVEL ML. 

ING. HAVLÍČEK JIŘÍ, ING. HROMEK JIŘÍ
PARCL VÁCLAV, SÝKORA PAVEL

ING. KUJAL MARTIN,  ING. LAVICKÝ MARTIN

FINÁLE:
INVALD MILOŠ, BARTÁK PAVEL ML. : ING. HAVLÍČEK JIŘÍ, ING. HROMEK JIŘÍ -  6 : 1

O TŘETÍ MÍSTO:
PARCL VÁCLAV, SÝKORA PAVEL : ING. KUJAL MARTIN,  ING. LAVICKÝ MARTIN  - 4 : 0
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KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA
Bezpečná cesta do školy

Za bezpečný pohyb dítěte v silnič-
ním provozu odpovídají rodiče. Je tedy 
vhodné, aby s dítětem prošli celou trasu 
do školy a i ostatní trasy, po kterých se 
bude dítě pohybovat. Při té příležitos-
ti mohou dítěti ukázat bezpečná místa 
pro přecházení vozovky a vysvětlit mu 
zásady bezpečného přecházení.

Dalším důležitým a nezbytným prv-
kem pro bezpečnost dětí je také jejich 
viditelnost. Na cestu do školy a ze školy 
by na sobě měly mít pestré oblečení, pří-
padně některý z reflexních nebo fluores-
cenčních prvků, které chodce zviditelní. 
To neplatí pouze pro děti, ale pro všech-
ny chodce v silničním provozu.

V případě, že rodiče do školy přepra-
vují menší děti v osobním automobilu, 
musí je mít vždy umístěny v dětské au-
tosedačce. U nás tato povinnost vyplý-
vá přímo ze zákona. V dětské autose-
dačce musí být přepravované všechny 
děti, které měří nejvýše 150 centimetrů 
a váží nejvýše 36 kilogramů.

V neposlední řadě by si všichni ři-
diči měli uvědomit, že v průběhu škol-
ního roku se v ranních a odpoledních 
hodinách bude na ulicích vyskytovat 
více dětí a měli by tak této situaci při-
způsobit své chování, zejména pak 
rychlost jízdy. Důležitá je u všech ři-
dičů i předvídavost.  Berme v úvahu, 
že chování dítěte v silničním provozu 
ovlivňuje mnoho faktorů, a proto jeho 
reakce jsou velmi často nevyzpytatelné.

Chodci, musíte být vidět!
Novela zákona o provozu na pozem-

ních komunikacích zavedla od 20. úno-

ra 2016 novou povinnost pro chodce. 
Pohybuje-li se chodec mimo obec za 
snížené viditelnosti po krajnici nebo 
po okraji vozovky v místě, které není 
osvětleno veřejným osvětlením, je po-
vinen mít na sobě prvky z retroreflex-
ního materiálu umístěné tak, aby byly 
viditelné pro ostatní účastníky provozu 
na pozemních komunikacích.   

Kdo je chodec nám vymezuje zá-
kon o provozu na pozemních komu-
nikacích, kde je uvedeno, že chodec 
je i osoba, která tlačí nebo táhne sáň-
ky, dětský kočárek, vozík pro inva-
lidy nebo ruční vozík o celkové šířce 
nepřevyšující 600 mm, pohybuje se 
na lyžích, kolečkových bruslích nebo 
obdobném sportovním vybavení ane-
bo pomocí ručního nebo motorového 
vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, 
motocykl o objemu válců do 50 cm3, 
psa a podobně

Sníženou viditelností je podle záko-
na o provozu na pozemních komunika-
cích definována situace, kdy účastníci 
provozu na pozemních komunikacích 
dostatečně zřetelně nerozeznají jiná 
vozidla, osoby, zvířata nebo předměty 
na pozemní komunikaci, například od 
soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, 
hustého deště nebo v tunelu.

Pokud chodec za takovéto situace na 
sobě nemá umístěný prvek z reflexního 
materiálu, vystavuje se nebezpečí posti-
hu, za který mu na místě v příkazním 
řízení hrozí pokuta až do výše dvou ti-
síc korun. Neoznačený chodec se vysta-
vuje kromě ohrožení vlastního života 
také riziku, že zodpovídá se všemi mož-
nými následky za případnou dopravní 
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nehodu, kterou by svou neviditelností 
způsobil. 

Vhodné oblečení by měl chodec volit 
pro lepší viditelnost i ve dne. K tomuto 
účelu se používají takzvané fluores-
cenční materiály, které známe napří-
klad z reflexivních vest, pracovních 
oděvů, doplňků oblečení. Jde o jasně 
žlutou, zelenou či oranžovou barvu. 
Tyto materiály však svoji funkci v noci 
ztrácejí. Důležité je také připomenou, 
že chodci smějí jít po pozemní komuni-
kaci maximálně dva vedle sebe a za sní-
žené viditelnosti nebo nepřehledných a 
nebezpečných úsecích pouze jednotlivě 
za sebou.

Majitelé psů, mějte své mazlíčky pod 
dohledem!

Apelujeme na občany, aby své psy 
nenechávali volně pobíhat po veřejných 
prostranstvích. Majitel psa je povinen 
zamezit jeho volnému pobíhání a na 
veřejných místech ho musí mít neustále 
pod kontrolou či dohledem. Je třeba si 
uvědomit, že volně pobíhající pes může 
být nebezpečný pro své okolí. Pes může 
napadnout lidi, zejména chodce a cyk-
listy, dále ostatní zvířata, může zavinit 
dopravní nehodu nebo způsobit škodu 
na majetku. Následky útoku psa na člo-
věka, především jedná-li se o psa větší 
rasy, mohou být velmi vážné.

Dále bychom chtěli doporučit rodi-
čům, aby včas své děti seznámili se zása-
dami bezpečného chování při kontaktu 
se psem. I velmi malé děti by měly od 
svých rodičů vědět, jak lze předcházet 
útoku psa a jak se chovat při kontaktu s 
ním. Nejdůležitější pravidlo je nepřibli-
žovat se k neznámým psům. Ke psům, 
které děti znají, by měly přistupovat 

pouze v přítomnosti dospělých. Dále 
by děti měly vědět, že nesmí brát psovi 
jeho krmení, ale ani předměty, se který-
mi si v tu chvíli hraje, jako třeba míčky 
nebo klacky. Psa je vhodné za dodržení 
předchozích zásad hladit pouze na bo-
cích  nebo případně hrudi, nikdy ne na 
hlavě. Děti by psovi neměly nikdy sahat 
do tlamy nebo na obojek a neměly by se 
mu přímo dívat do očí. Dále nesmí psa 
dráždit, není vhodné napodobovat jeho 
štěkání, házet po něm předměty nebo 
ho tahat za ocas. Velkou a častou chy-
bou je pokoušet se psa, který se zjevně 
bojí, uchlácholit. Ruka, kterou ho chce 
dítě pohladit, může být přesně to, čím 
byl předtím zbit. Pes, který se pak bude 
cítit ohrožen, může na zdroj svého 
ohrožení zaútočit.

V případě strachu ze psa je nutné 
pokusit se zachovat klid, nekřičet, ne-
zvedat prudce ruce nebo jimi mávat a 
zběsile neutíkat. Je nutné vyhledat nej-
bližší bezpečné místo jako např. scho-
vat se do domu nebo za plot.

Rady houbařům
1. Houby sbírejte pouze na místech, 

která dobře znáte. Pokud jste v ne-
známém lese, snažte si zapamatovat 
orientační body, podle kterých na-
jdete cestu zpět.

2. Mějte u sebe plně funkční a nabitý 
mobilní telefon. Pokud se ztratíte 
nebo zraníte, můžete jím přivolat po-
moc.

3. Informujte rodinu, své kamarády 
nebo známé o tom, že jdete na houby 
a kde je přibližně budete sbírat.

4. Pokud trpíte nějakou nemocí nebo 
alergií, mějte u sebe potřebné léky.
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Novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně 
dalších zákonů je v účinnosti od 20. února 2016

Mezi nová ustanovení patří například i povinnost, kdy řidič nesmí
 ohrozit cyklistu přejíždějícího pozemní komunikaci na přejezdu pro cyklisty
 řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu 

z místa řidiče vpřed, vzad a do stran
 řidič nesmí řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvol-

nění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

NAROZENÉ DÍTĚ
Sofie Svobodová, Radostín nad Oslavou 297

Rodičům srdečně blahopřejeme.

KOPRETINA
CENTRUM PRO RODIČE S DĚTMI – provedené opravy
Snažili jsme se pro Vás vytvořit nové pří-

jemnější prostředí. Větší opravy proběhly v 
herně Kopretiny, v kuchyňce, na toaletách 
a na chodbě. Ve společenské místnosti byly 
natřeny jen radiátory a okna.

Velké poděkování patří panu Sýkorovi 
za vymalování prostor Kopretiny. Panu 
Kujínkovi za položení koberce, panu Pe-

tru Šulcovi za montáž kuchyně a panu 
Jiřímu Kvapilovi za zakytování oken.

Do Kopretiny se můžete těšit na 
různé vyrábění, cvičení, aranžování, 
workshopy, kurzy šití, angličtiny apod. 
(viz. v programech Kopretiny).

Těší se na Vás Dita Truksová  
a Marie Lavická

slavnostní otevření
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nová kuchyňka opravená herna

Jménem vedení obce Radostín nad Oslavou si dovoluji poděkovat paní Marii Lavic-
ké a pracovnicím "Centra pro rodiny s dětmi - Kopretina" za krásně provedené úpravy 
prostor Kopretiny a zkvalitnění pobytových podmínek pro všechny uživatele. Moc si vá-
žíme zdarma odvedené práce.

Antonín Váša, starosta

Nejstarší rodačka z Radostí-
na nad Oslavou sestra Marie 
Benigna – Alžběta Pešková se 
narodila 9. listopadu 1913 v Ra-
dostíně nad Oslavou v č.p. 101, 
zemřela 10. července 2017 ve 
věku 103 let v 83. roce svého ře-
holního života (sestry Rafaelky, 
Charitní domov v Moravci)



11

Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti  
o vydání občanského průkazu a cestovního pasu

Potřebujete požádat o vydání občanského průkazu nebo cestovního pasu a ne-
jste právě v místě svého trvalého pobytu?

Žádost o oba osobní doklady můžete podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s 
rozšířenou působností, v Praze u úřadů městských částí Praha 1 a 22. Záleží na Vás, který  
z těchto úřadů si vyberete. Vyhotovený osobní doklad Vám předá úřad, u kterého jste po-
dali žádost.

Předpokládáte, že nebudete moci převzít občanský průkaz nebo cestovní pas u 
úřadu, u kterého jste požádali o jeho vydání?

Občanský průkaz nebo cestovní pas můžete převzít u jiného obecního úřadu obce s 
rozšířenou působností, který si zvolíte při podání žádosti. Za převzetí občanského průkazu 
nebo cestovního pasu u jiného úřadu zaplatíte správní poplatek 100 Kč. Pozor - to nepla-
tí, jedná-li se o převzetí cestovního pasu vydaného ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů. V 
tomto případě můžete cestovní pas převzít pouze u úřadu, u kterého jste podali žádost o 
jeho vydání.

 OSČ MV 27. 6. 2017

Víte, že …
  Informační schůzky pro žadatele ke 2. vlně kotlíkových dotací v Kraji Vysočina:
25.9. 13:00 - 15:00 16:00 - 18:00 Žďár nad Sázavou, MěÚ, MěÚ, Žižkova 227/1, velká 
zasedací místnosti  
9.10. 13:00 - 15:00 16:00 - 18:00 Jihlava, KrÚ, Žižkova 57, kongresový sál 
11.10. 13:00 - 15:00 16:00 - 18:00 Bystřice nad Pernštejnem, MěÚ, Příční 405, zasedací 
místnost 
12.10. 13:00 - 15:00 16:00 - 18:00 Velké Meziříčí, JUPITER club, Náměstí 18/20

Termín vyhlášení Pravidel Rady Kraje Vysočina:      19.   9. 2017
Termín zahájení příjmu žádostí:                               20. 10. 2017 
  Od pondělí 25.9.2017 realizuje Povodí Moravy čištění a následnou opravu kory-

ta Znětínského potoka od mostku u hasičského cvičiště směrem k řece.
-  Projektová dokumentace na prováděnou činnost s kontaktem na stavbyvedoucího 

je vyvěšena na webových stránkách obce.
-  Realizační firma bude v průběhu realizace kontaktovat všechny dotčené vlastníky 

sousedních pozemků.
-  Na staveništi bude umístěn informační panel rovněž se jménem a telefonním čís-

lem stavbyvedoucího, na kterého se můžete obracet s případnými dotazy.
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 V reakci na stížnosti občanů na zhoršující se situaci zajištění zdravotních služeb 
v oboru praktický lékař pro dospělé, kdy pan MUDr. Šubert nebývá v ordinaci  
v ordinačních hodinách přítomen, uložilo zastupitelstvo obce starostovi obce 
oslovit Českou lékařskou komoru, Kraj VYSOČINA - odbor zdravotnictví  
a Všeobecnou zdravotní pojišťovnu se žádostí o pomoc se zřízením nápravy  
v oblasti poskytování zdravotní péče v naší obci a jejím okolí.

           Doposud na dopis obce reagovala Všeobecná zdravotní pojišťovna a zaslala 
své stanovisko:


