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Od počátku roku byla dvě zasedání 

10.1.2011 
 

1. Určení zapisovatele 

- řídící zasedání Z. Bouška 
určil zapisovatelem Marii 
Janderovou 

 

2. Schválení programu 

zasedání zastupitelstva obce 

- zastupitelstvo schválilo 
program zasedání 
zastupitelstva obce  

 

3. Schválení ověřovatelů 

zápisu 

- zastupitelstvo schválilo za 
ověřovatele zápisu P. 
Odstrčilovou a M. Obra  

 

4. Informace k výsledku 

hospodaření obce v r. 2010 

- zastupitelé byli seznámeni 
s předběžným výsledkem 
hospodaření obce 
k 31.12.2010 

- těsně v závěru prosince byla 
na účet obce konečně 
připsána dotace na DPH 
z projektu Dopravní a 

technická infrastruktura z 
PGRLF a bylo tak možné 
provést předepsanou 
splátku úvěru k 31.12.  

- definitivní uzavření výsledku 
hospodaření bude 
v zastupitelstvu projednáno 
až po provedené kontrole 
hospodaření pracovníky 
Krajského úřadu 

- zastupitelstvo vzalo na 
vědomí informaci o 
výsledku hospodaření 

 

5. Výběr zpracovatele 

Územního plánu obce Javorník 

- zastupitelstvo se usneslo, že 
nejvhodnější nabídkou je 
nabídka uchazeče Ing. arch. 
Milana Vojtěcha – viz. 
zpráva z výběrového řízení 

- zastupitelstvo rozhodlo o 
přidělení zakázky uchazeči: 

 Ing. arch. Milan Vojtěch, 
Nerudova 77, 533 04  
Sezemice, IČ 48161594 

- a pověřilo starostu 

uzavřením smlouvy o dílo 
s firmou Ing. arch. Milan 
Vojtěch, Nerudova 77, 533 
04  Sezemice, IČ 48161594  

- zpráva z výběrového řízení 
je přílohou tohoto zápisu ze 
zasedání a bude uveřejněna 
na webových stránkách 
obce Javorník 

- dále byli zastupitelé 
seznámeni s návrhem 
zadání Územního plánu 
obce Javorník, který je 
upraven na základě 
připomínek, které obdržel 
MěÚ Svitavy jako 
pořizovatel ÚPO Javorník 

- zastupitelstvo schválilo 
upravené zadání Územního 
plánu obce Javorník a 
pověřilo starostu 
zpracováním podkladů a 
podáním žádosti o dotaci na 
Pardubický kraj v termínu 
dle podmínek vypsaného 
grantu  

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

Dokumenty:  
Upravený návrh zadání Územního plánu 
obce, Zadání výběrového řízení a 
Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější 
nabídky jsou uvedeny na webových 
stránkách obce Javorník 
www.obecjavornik.cz v adresáři Informace 
z úřadu/Územní plán obce Javorník. 

http://www.obecjavornik.cz/
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31.1.2011 
 

1. Určení zapisovatele 
- řídící zasedání Z. Bouška 

určil zapisovatelem Marii 
Janderovou 

 
2. Schválení programu 
zasedání zastupitelstva obce 
- zastupitelstvo schválilo 

program zasedání 
zastupitelstva obce  

 
3. Schválení ověřovatelů 
zápisu 
- zastupitelstvo schválilo za 

ověřovatele zápisu M. 
Jankovou a B. Bulvovou  

 
4. Podání žádosti o dotaci na 
opravu kaple 
- starosta informoval 

zastupitele o mimořádné 
možnosti získat dotaci na 
opravu kaple N. Trojice 
z evropských zdrojů v rámci 
Programu obnovy venkova 
prostřednictvím SZIF 

- o pravděpodobně poslední 
možnosti získat dotaci ve 
výši 90 % z uvedeného 
programu nás iniciativně 
informovala GRANTIKA ČS, 
a.s., která s obcí Javorník 
úspěšně spolupracovala již u 
dvou projektů v minulých 
letech 

- zdroje EU jsou v tomto 
programu v rámci 
programového období již 
téměř vyčerpány a na 
poslední výzvu lze žádat 
pouze o dotace na opravy 
objektů, které jsou zapsány 
MK ČR mezi kulturními 
památkami 

- starosta navrhuje požádat o 
dotaci na opravu krytiny 
kopule věže kaple (místo 
eternitových šablon pokrýt 
kopuli měděnými deskami) 
– důvodem je odpadávání 

šablon  způsobených stářím 
a povětrnostními vlivy 

- žádosti lze podávat od 15.2. 
do 28.2.2011; na bodové 
hodnocení projektů má vliv i 
včasnost podání žádosti 

- rozpočet na opravu kopule 
je cca 1,1 mil. Kč 

- k žádosti se musí ještě 
vyjádřit odbor památkové 
péče MěÚ Litomyšl, který 
vykonává tuto činnost pro 
správní obvody Litomyšl, 
Svitavy a Polička, a dále 
Památkový úřad Pardubice 
a odbor výstavby MěÚ 
Svitavy 

- pokud budou stanoviska 
všech orgánů souhlasná, 
zastupitelstvo schvaluje 
podání žádosti o získání 
dotace na opravu kaple 

s následnými kroky (usn. č. 
2/2011-4a) 

- zastupitelstvo také 
schvaluje uzavření Smlouvy 
o zpracování Projektu za 
účelem získání dotace 
z fondů EU na realizaci 
projektu „Oprava kopule 
věže kaple Nejsvětější 
Trojice“ (jedná se o 

památku zapsanou 
v registru kulturních 
památek) z Programu 
rozvoje venkova/prioritní 
osy III.2.2 Obnova a rozvoj 
kulturního dědictví 
venkova  se společností 
GRANTIKA ČS, a.s.; cena je 
stanovena ve výši 60 tis. Kč 
s tím, že 20 tis. Kč bude 
uhrazeno po předání 
zpracovaných podkladů 
žádosti o dotaci a 40 tis. Kč 
pouze za podmínky získání 
dotace (usn. č. 2/2011-4b) 

- protože jsou nyní nově 
řešeny některé kroky 
podávání žádostí o dotaci a 
obec musí být registrovaná 
na portálu farmáře MZe a 
portálu farmáře SZIF, 
zastupitelstvo schvaluje 

zmocnění pověřeného 
pracovníka Grantiky ČS, a.s. 
k přístupu k chráněným 
datům subjektu „obec 
Javorník“ a provedení 
registrace na obou 
portálech (usn. č. 2/2011-
4c) 

Všechny zápisy jsou na webu 
obce. 
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Poděkování od ředitelky Charity 
Svitavy 

Vážení občané obce Javorník! 
 

Srdečně Vám děkuji za 
Vaši štědrost! V Javorníku se 
při Tříkrálové sbírce 2011 
vybralo 6 048,- Kč. Celkový 
výtěžek v námi spravované 
oblasti činil 322 487,- Kč (je to 
o 11 377,- více než v loňském 
roce).  Podrobný přehled je 
k dispozici na našich 
internetových stránkách: 
www.svitavy.caritas.cz 

Jsem si vědoma obětavosti 
koledníků, kteří poctivě zpívali 

dům od domu, byt od bytu, 
v chladu, nepohodě, unavení. 
Děkuji Vám za nezištnou 
pomoc a slibuji, že tyto 
prostředky využijeme 
smysluplně, na pomoc 
potřebným. I tento rok je 
naším záměrem tyto 
prostředky využít jednak na 
pomoc sociálně slabým 
rodinám s malými dětmi, 
jednak další podpora při adopci 
na dálku děvčátku Dorotie 
Beltinor na Haiti, a také na 
rozšíření humanitárního skladu 

a skladu kompenzačních 
pomůcek. 

O konání tradičního 
Poděkování tříkrálovým 
koledníkům budou vedoucí 
skupinek včas informováni 
písemně, ale můžete si již nyní 
do kalendáře zapsat: 28. 5. 
2011 –„stodola“ farního úřadu 
ve Svitavách.  Jako vždy se na 
Vás budeme těšit s bohatým 
kulturním programem. 
 

Blanka Homolová 
Ředitelka Charity Svitavy

 
 

DOSTALI JSME DOPIS 

http://www.svitavy.caritas.cz/
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Situace je někdy opravdu hodně riziková 

Obecní úřad požaduje omezení parkování kamionů 
 
Fotografie dokumentují, že 
dopravní situace U Jelena je 
skutečně riziková. Výjezd na 

hlavní silnici je někdy skoro o 
život, protože výhled bývá 
zejména v ranních hodinách 

výrazně omezen. Kamiony 
dokonce stojí na stanovišti 
autobusové zastávky.

 
O řešení vzniklé situace 
jednal starosta v závěru 
loňského roku s Policií ČR a 
na základě jejich vydaného 
písemného vyjádření se 
konečným řešením bude 
zabývat na svém zasedání 
zastupitelstvo. Základem 
rozhodnutí by mělo být 
v obci stanovení Zóny 
s dopravním omezením 
zákazu stání vozidel nad 3,5 
t (tak, jak je tomu např. ve 
Svitavách) . 
Je třeba také uvést, že je 
vydáno stavební povolení 
k výstavbě RD na pozemku 
před RD pana Korose (dříve 
Šefrnovi). A na části tohoto 
pozemku kamiony také 
parkují.
 

 
Problém parkování kamionů v okolí autobusové zastávky U Jelena je řešen na základě stížností 
občanů Javorníka. 

KAMIONY U JELENA 

Dopravní značka IP 25a 
(Zóna s dopravním 
omezením…) by měla 
být umístěna za pravým 
okrajem komunikace sil. 
II/366 před parkovištěm 
U Jelena a ve směru 
jízdy od Litomyšle za DZ 
IS12a – „Začátek obce“.  
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Změny na úseku cestovních dokladů 

Novinky pro cestování do zahraničí 
 
    Novelou zákona o cestovních 
dokladech se dnem 1. července 
2011 ruší zapisování dětí do 
cestovních pasů rodičů. Pokud 
je zápis dítěte v cestovním pasu 
jeho rodiče proveden přede 
dnem 1. července 2011, smí 
dítě po uvedeném datu 

překročit hranice bez vlastního 
dokladu pouze s rodičem, 
v jehož cestovním pasu je 
zapsáno, nejpozději však do 26. 
června 2012 – tímto dnem 
zápis pozbývá platnosti. Po 26. 
červnu 2012 bude moci dítě 
cestovat do zahraničí pouze 
s vlastním cestovním 
dokladem. Na zápisy 
provedené v cestovním pasu 
rodičů do 1. září 2006 mohou 
cestovat rodiče s dětmi do 15 
let dítěte. Zápisy provedené 
v cestovním pasu rodičů od 
1.března 2008 do 30. června 

2011 mohou cestovat rodiče 
s dětmi do 10 let. 
     V současné době jsou 
vydávány cestovní pasy se 
strojově čitelnými údaji a 
s nosičem dat s biometrickými 
údaji, doba vydání je 30 dnů. 
Pro občana mladšího 15 let je 
platnost dokladu 5 let a správní 
poplatek je 100 Kč. U občana 
staršího 15 let je platnost 
dokladu 10 let a správní 
poplatek je 600 Kč. V kratší 
době je možné vydat i cestovní 
pas bez biometrických údajů 
s dobou platnosti 6 měsíců. 
Tento je zpoplatněn u občanů 
mladších 15 let částkou 1000 
Kč, u starších 15 let částkou 
1500 Kč.  
     Platnost pasu nelze 
prodloužit, po skončení 
platnosti může občan požádat 
o vydání nového cestovního 
pasu, ale pouze u úřadu 
příslušného dle místa trvalého 
pobytu. Platnost pasu skončí i 
pokud dojde ke změně jména 
nebo příjmení (i po svatbě). 
Změnou trvalého pobytu se 
nemění platnost cestovního 
pasu, neboť adresa trvalého 

pobytu se v pasu neuvádí. 
     Mnoho občanů se na úřad 
obrací s dotazy, které se týkají 
vízových povinností, či 
podmínek ke vstupu na území 
cizích států. Aktuální informace 
k těmto dotazům úřad nemá k 
dispozici a proto doporučujeme 
obrátit se přímo na 
Ministerstvo zahraničních věcí 
nebo informace vyhledat na 
www.mzv.cz . 
     Dále upozorňujeme občany 
na  povinnost odevzdat bez 
zbytečného odkladu cestovní 
pas zaplněný záznamy, 
neplatný nebo po zemřelé 
osobě. Cestovní pas lze 
odevzdat úřadu příslušnému 
k vydání cestovního pasu, 
matričnímu úřadu, Policii ČR a 
v zahraničí zastupitelskému 
úřadu.  
     Mezi další povinnosti patří 
chránit cestovní pas před 
ztrátou, odcizením, 
poškozením nebo zneužitím, 
příp. bezodkladně uvedené 
ohlásit. V případě porušení 
těchto povinností se osoba 
dopouští přestupku, za který 
lze uložit pokutu až do výše 
10.000 Kč. Přestupkem je 
zároveň úmyslné zničení, 
poškození, odcizení nebo 
zneužití cestovní pasu, 
poskytnutí nebo přijetí jako 
zástavu nebo jeho odebrání při 
vstupu do objektu nebo na 
pozemek a  pořízení kopie 
cestovního pasu bez souhlasu 
jeho držitele. 
 

PŘÍSPĚVEK Z MĚÚ SVITAVY 

Všechny další otázky, týkající se cestovních pasů, 
vám zodpoví úředníci odboru vnitřních věcí 
Městského úřadu Svitavy na adrese Svitavy, 
Dvořákova 3, telefonicky (č. 461 550 414 – Renata 
Johanidesová) nebo e-mailem radnice@svitavy.cz  

http://www.mzv.cz/
mailto:radnice@svitavy.cz
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Blahopřejeme našim jubilantům    
 

Věra FUČÍKOVÁ 

80 let 

 

Pavla HAVRDOVÁ 

83 let 

 

Libuše KOSKOVÁ 

80 let 

 

Josef BEDNÁŘ 

83 let 

 

Marie VRÁTILOVÁ   Ladislav BEDNÁŘ 

88 let        80 let 

 

Alena HOUDKOVÁ   Růžena KALOVÁ 

60 let         80 let 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                 

 

              Na zdraví! 

 
Oslavencům přejeme dobré zdraví, lásku nejbližších a hodně optimismu. 

 

JUBILANTI 

Od ledna do dubna splňuje kritéria 
zveřejnění  celkem osm jubilantů. Ti, co 
nesouhlasí, zveřejňováni nejsou. 
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Chceme všichni pěknou vesnici?! 

Hezký vzhled obce je vizitkou nás všech 
 
S prvními jarními teplejšími dny 
nás to většinu táhne ven, na 
zahradu, před barák a po 
zimním lenivění u televize 
máme dokonce chuť  pracovat i 
my, kteří práci na zahradě 
nemáme jako koníčka. Proto se 
obracíme na všechny 
spoluobčany s přáním udělat 
pro úklid něco společně. 
Věříme, že kromě práce na 
zahradě také věnujeme trochu 
času úklidu před a za svými 
ploty. Protože i na obecních 
pozemcích jsou následky zimy 
zřejmé, bude i OÚ zajišťovat 
úpravy veřejných ploch.  
 
K jarnímu úklidu patří i zajištění 
odvozu odpadů. Stručně si 
zopakujme, jak je 
systém svozu odpadů 
v obci organizován.  
 
Kromě domovního 
směsného odpadu, 
který je svážen 1x za 14 
dní vždy v pátek lichý 
týden, máme v obci tři 
sběrná místa (pod kaplí, 
u OÚ – zde jsou 
kontejnery na dvou 
místech, a u Březinky).  
Na všech třech sběrných 
místech jsou kontejnery 
na bílé a barevné sklo, 
plasty, papír, zelený 
odpad a pouze za 
obecním úřadem je 

ještě stálý kontejner na 
stavební suť. Prosíme všechny 
občany, aby dodržovaly třídění 
odpadů do správných 
kontejnerů. Kromě výše 
uvedeného je v ceně poplatku 
za svoz odpadů ještě 2x ročně 
mobilní svoz nebezpečného 
odpadu a přistavení kontejnerů 
na velkoobjemový odpad. 
Harmonogram svozu 
nebezpečných odpadů 
v jednotlivých obcích je 
společností LIKO Svitavy a.s. 
stanoven na celý rok dopředu. 
Pro Javorník jsou stanoveny 
dva dny 13. května a 14. října. 
Je to vždy v pátek přibližně 
v 15:30 hodin postupně u 
kaple, u Jednoty a u Březinky. 

Termíny jsou připomínány 
v občasníku a rozesíláním zpráv 
SMS. V této souvislosti 
připomínáme těm občanům, 
kteří si dosud nenahlásili čísla 
mobilů, že mají tuto možnost 
kdykoliv v úředních hodinách 
(pondělí 16:00 – 17:00 a středa 
16:00 – 18:00). 
V uvedených dvou dnech, kdy 
bude svoz nebezpečného 
odpadu, necháme vždy na 
příslušný víkend přistavit 
kontejnery na velkoobjemový 
odpad.  
Ještě jednou prosíme všechny 
občany o aktivní přístup 
k jarnímu úklidu a dodržování 
systému třídění odpadů. Za 
vaše pochopení děkujeme. 

    Víte, kde je toto místo? A víte, co zde bylo před dvěma roky?  
 
 

JARNÍ ÚKLID 
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