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► Veřejný vodovod Odranec – dopln ění článku  
 
 Omlouváme se panu Peňázovi, majiteli Penzionu Kukla, na kterého byly po přečtení 
článku ve Zpravodaji 4/2013 směřovány nevhodné poznámky ohledně blokace odběru vody             
ze studny U Zvonečku  na Kuklíku. Pan Peňáz má z tohoto zdroje povoleno určité množství 
odběru a obec by obdržela pouze ten zbytek. Jediná obava p. Peňáze byla, aby potom nebyl 
problém s vodou.  
 Největším problémem, který nás odradil, byla vzdálenost a množství vlastníků pozemků, 
přes které by vodovod musel vést. Proto jsme uvítali možnost získat dotaci a najít jiný zdroj 
pitné vody. 
 Ještě jednou se omlouváme panu Peňázovi za toto nedorozumění. 
 

Zdeněk Vraspír 
 starosta obce 

 
 
► Usnesení Rady obce V ěcov č. 6/2013 
 
Rada obce V ěcov schvaluje:  

- prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 2 v budově čp. 61 ve Věcově  o 1 rok,                     
tj. do 31.7.2014 a současně schvaluje změnu nájemce na druha  p. Radka  Fürsta 

- smlouvu o poradenství v oblasti PO a BOZP s p. J. Vařekou, Jihlava v cenové relaci                          
cca 4 400,- Kč ročně od 1.1.2014 

- pořízení 2 ks dopravních zrcadel, umístění – Macháček Odranec a Svoboda Roženecké 
Paseky 

- úpravu rozpočtu č. 4/2013  dle přílohy 
- smlouvu o smlouvě budoucí – NN přípojka p. Sýkora Jimramovské Pavlovice 
- nákup 1 ks knihy do obecní knihovny publikaci Česká republika, města a obce               

(1 200,- Kč) 
Rada obce V ěcov bere na v ědomí: 

- kontrolu usnesení:  
1. Tulisovi – kanál zajistí svépomocí, materiál zajistí obec – probíhá 
2. ČTÚ – jednání za účelem zajištění pokrytí signálem – probíhá 

- nabídku firmy COLAS – oprava silnice na 3 etapy: 260 000,- Kč, 600 000,- Kč,             
240 000 Kč,-   a ukládá OV Věcov projednat opravy v  etapách 

- záměr č. 6/2013 na prodej pozemku v k.ú. Míchov p.č. 493/1 v EN, cena 20 Kč/m2,                  
o výměře cca 135 m2 

- odpověď Jednoty Velké Meziříčí a po prostudování poskytnutých materiálů zaujme obec 
stanovisko, popřípadě vyvolá další jednání 

I N F O R M A C E     O B E C N Í H O     Ú Ř A D U 
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- schválenou územní studii u Hřiště v k.ú. Věcov na výstavbu 4 RD dle původního ÚP               
a současně návrh územní studie do připravované změny ÚP Věcov č. 1 v lokalitě               
nad hřiště ve Věcově na výstavbu 5 RD. 

- průběh příprav oslavy výročí obce Míchov a setkání rodáků dne 10.8.2013 
- žádost občanů obce Míchov o skácení topolů na výletišti – doporučeno OV Míchov získat 

stanovisko od SDH Míchov do konce srpna a případně podpisy na žádost dalších 
žadatelů 

- děkovný dopis STP Bystřice nad Pernštejnem 
- varovný dopis o podvodech v platbách SIPO od České Pošty 
- přijetí dotace 51 000,- Kč z MPSV na sociální služby obce Věcov 
- žádost anonymního uchazeče o místo kronikáře 
- zmatky kolem adresy bydliště, PSČ a doručovací adresy s tím, aby se Pošta požádala             

o vysvětlení a upravení otvírací doby na pobočce ve Věcově 
- situaci okolo výstavby vodovodu v Odranci. V současné době je stavební povolení                

na vystrojení studny, její zaměření a pak odkup pozemku. V září se bude podávat žádost 
o dotaci na vedení vodovodu a rozvodu v obci vč. vodojemu. Ke konci roku by jsme měli 
vědět, zda jsem uspěli 

 
 
► Výpočet sto čného – dopln ění článku z minulého čísla  
  
 Pro výpočet STOČNÉHO upřesňujeme, že odběratelům, kteří odebírají vodu z více 
zdrojů, se stočné vypočítává paušálním výpočtem stanovených vyhláškou č. 428/2001 Sb.               
ve znění vyhlášky  120/2011 Sb.  Toto se týká hlavně obce Věcov. 

 
 

► Akce obecního ú řadu o prázdninách:  
 

- kolaudace vodojemu k realizaci odradonování veřejného vodovodu v Míchově včetně 
oplocení a terénních úprav 

- výměna oken v mateřské škole v Roženeckých Pasekách včetně výměny světel a dveří 
- zpevnění komunikace Odranec – zadní Koníkov 
- kanalizace u nové zástavby v Odranci včetně příkopů 
- meliorační práce u nové zástavby v Jimramovských Pavlovicích 
- rekonstrukce dětského hřiště ve Věcově 
- stavba kanalizace u hřiště v Míchově včetně terénních úprav 

 
 
► Třídění odpad ů 
 
Průběžné výsledky krajské soutěže 
obcí „My třídíme nejlépe 2013“        
(za 4.Q 2012 a 1.Q 2013)  
Poř.  Název obce   Body   
1.  Dobronín   537 
2. Radostín nad Osl.  452 
3.  Jiřice    452 
4.  Obrataň   446 
5.  Sněžné   443 
6.  Malý Beranov  430 
7.  Horní Krupá   423 
8.  Větrný Jeníkov  422 
9.  Věcov   417  
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► Havarijní číslo p ři poruše elekt řiny  
 

V případě havarijní situace např. při bouřce a následnému výpadku elektrické energie 
mimo dům volejte číslo poruchové služby:    840 111 222 

 

 
 MUDr. Jelínková oznamuje, že v pond ělí 12.8. a 19. 8. 2013 nebude z důvodu dovolené 

ordinovat. Akutní případy ošetří MUDr. Petrů ve Sněžném. Ostatní ordinační dny zůstávají beze 

změny. 

 Ve Věcově a v Míchově bude ordinovat ve st ředu 28. srpna 2013  v obvyklých časech. 

  

  
Děkujeme panu Romanu Havlíkovi a členům hasičského sboru v Roženeckých Pasekách                           

za uspořádání dětského dne, který byl velice milým a nadmíru zajímavým zpestřením 
prázdninového volna.   

          Děkují děti a rodiče 

 

Ukazatel Limit V ěcov Míchov 
Escherichia coli 0 0 0 
Koliformní bakterie 0 0 0 
Počty kolonií při 220C 200 2 2 
Počty kolonií při 360C 20 0 0 
Amonné ionty 0,50 < 0,05 <0,05 
Dusičnany 50 9,1 6,3 
Dusitany 0,50 <0,05 <0,05 
Chlor volný 0,30 <0,03 <0,03 
Konduktivita  125 17,1 14,7 
Mangan  0,050 0,02 0,02 
pH 6,5 – 9,5 6,7 6,7 
Železo  0,20 0,196 <0,04 

Dle ukazatelů je voda ve vodovodech vhodná i jako kojenecká. 

 
Z důvodu plánovaných prací na za řízení distribu ční soustavy – rekonstrukcí, oprav, 
údržbových a revizních prací – bude p řerušena dodávka elektrické energie: 

 
Dne 15.8.2013 (čtvrtek) od   7:30 do 10:00 hodin  V ěcov (mimo ZD a Korábu) 
 
Dne 15.8.2013 (čtvrtek) od 10:00 do 12:30 hodin  Odranec 
 
Dne 28.8.2013 (st ředa) od 10:00 do 12:30  hodin  Jimramovské Pavlovic e 

P O D Ě K O V Á N Í 
 

O  Z  N  Á  M  E  N  Í         

R O Z B O R Y      V O D Y  –  O D B Ě R   29.7.2013 
 

M  U  D R.    J  E  L  Í  N  K  O  V  Á 
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Česká pošta upozorňuje klienty, kteří používají službu SIPO na podvodné jednání, které 

v posledních dnech zaznamenala. Neznámý pachatel odesílá falešné emaily na vybrané klienty 
s výzvou k zaplacení nedoplatku SIPO za určitý měsíc. Email je odesílán z adresy 
doplatkysipo@seznam.cz, kde osoba označující se jako Lubomír Franek požaduje po našich 
klientech zaplacení nedoplatku na účet uvedený v emailu. Česká pošta žádá své klienty, aby 
emaily tohoto typu ignorovali a žádné peníze neposílali. V případě, že by Vám takový email 
přišel, odešlete jej prosím na adresu info@cpost.cz . 
 

          
Nová vyhláška MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení přináší 

několik zásadních změnu v přístupu ke kácení dřevin rostoucích mimo les, klade větší důraz              
na ochranu alejí a zmírňuje ochranu dřevin v zahradách. Vyhláška je účinná od 15. července 
2013. 

Vyhláška především nově posiluje ochranu stromořadí. Stromořadí má v sídlech                  
i krajině svou nezastupitelnou historickou, funkční a estetickou roli. Proto je potřeba vždy 
odpovídajícím způsobem vyhodnotit, zda je nutné kácet.  Stromořadí je pro účel vyhlášky 
definováno jako souvislá řada nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy. Chybí-li                
v některém úseku souvislé řady některý strom, pořád se jedná o stromořadí.  Pro pokácení 
stromořadí i v případě jednotlivých stromů, bude nově třeba povolení orgánu ochrany přírody 
obecního úřadu.  Povolení je tak potřeba i pro stromy, které tvoří stromořadí, přestože 
nedosahují obvodu 80 cm. 

Ochraně podléhají keřové porosty jako dosud, nově také zapojené porosty stromů               
s obvodem kmene menším než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí přesahující 40 m2, které často 
tvoří významný podíl zeleně ve volné krajině i v sídlech. 

Vyhláška předpokládá, že majitel soukromé zahrady by si měl sám rozhodnout,                     
co na svém pozemku chce mít a co nikoli, protože majitel zahrady si svůj majetek nezničí. 
Naopak se jej bude snažit zvelebit. Vyhláška mu při respektu k soukromému vlastnictví rozváže 
ruce. Zahrada je pro potřeby navrhované vyhlášky definována jako pozemek u bytového domu 
nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný 
veřejnosti. Všechny tyto znaky musí zahrada splňovat současně. Tuto podmínku tedy nesplňují 
např. pozemky v zahrádkářských osadách, přestože v nich trvalý pobyt osob není vyloučen. 
Živý plot, tedy zahrada tvořená dřevinami, za stavební oplocení považována není.  Pro dřeviny 
rostoucí na zahradách splňující uvedenou definici, pokud tyto dřeviny nejsou součástí 
významného krajinného prvku nebo stromořadí, a nejedná-li se o památné stromy, již nebude 
potřeba povolení ke kácení dřevin. 

Pokácet nebo jakkoliv poškodit památný strom je zakázáno zákonem o ochraně přírody  
a krajiny. Výjimku z tohoto zákazu může povolit orgán ochrany přírody, který památný strom 
vyhlásil, a jen ve veřejném zájmu. To platí i pro řešení případného havarijního stavu dřeviny, 
který závažným způsobem ohrožuje zdraví či bezpečnost. Na památné stromy rostoucí                 
na zahradách se možnost kácení bez povolení nevztahuje. 

Podle vyhlášky se kácení provádí zpravidla v období vegetačního klidu. To znamená,            
že kácet v době vegetace (mimo období vegetačního klidu) není zakázáno. Kácením stromů 
mohou být dotčeny i jiné zájmy chráněné tímto zákonem. To se může týkat např. ochrany ptáků 
(zákonem je zakázáno úmyslně poškozovat nebo ničit hnízda ptáků, vyrušovat ptáky zejména 
během rozmnožování a odchovu mláďat) nebo ochrany zvláště chráněných druhů, resp. jejich 
biotopů. 

NOVĚ – KÁCENÍ DŘEVIN MIMO LES 

D Ů L E Ž I T É     U P O Z O R N Ě N Í 
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Podrobné informace naleznete na stránce: http://www.mzp.cz/cz/kaceci_vyhlaska 
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STRAŠIDELNÉ PODZEMÍ  

– NOVÁ EXPOZICE HORÁCKÉHO MUZEA V NOVÉM M ĚSTĚ NA MORAVĚ –  

Nově otevřená expozice Strašidelné podzemí se nachází ve sklepení Horáckého muzea. 

Jedná se o pět zastavení, která jsou inspirována místními pověstmi a doplněna speciálními 

světelnými   a zvukovými efekty. Od 2. srpna můžete Strašidelné podzemí v budově Horáckého 

muzea a Informačního centra navštívit každý den, v srpnu od 9 do 17 hodin a v září a říjnu                  

od  9 do 16 hodin.   

 
 

 

P O Z V Á N K A 
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Český svaz žen Věcov 
Vás srdečně zve na 

 

 
 

 

Kdy:   neděle 1. září 2013  
 

Kde:   výletiště Věcov 
 

Od:   15.00 hodin 
 

Čeká vás: spousta písniček  
soutěže a hry 
občerstvení 

 

S sebou:  dobrou náladu  
 

 

 

Za redakční radu: Zdeněk Vraspír, Mgr. Miroslava Prudká, Pavlína Korbářová  


