
                                                       

                                 
Červen 2015 
Zasedání zastupitelstva  obce Albrechtice v roce 2015 

Uskutečněná: 18.2.2015, 5.5.2015 a 3.6.2015. Výpisy z usnesení jsou vloženy 
samostatnou přílohou ke zpravodaji.    
Termíny plánovaných zasedání do konce roku:  30.7.2015, 21.10.2015, 16.12.2015 
Bližší informace o programech zasedání budou zveřejněny na úřední desce.  
 

Opravy a investice v obci Albrechtice v roce 2015 
Oprava bývalé konírny přestavba na objekt pro komunální služby, termín dokončení 
31.8.2015, smlouva o dílo s firmou Drup Lanškroun, s.r.o., cena díla 914 473 Kč 
Oprava kaple sv. Anny – II. etapa – střecha – termín dokončení 20.7.2015, smlouva  
o dílo s firmou Klempířství MAN s.r.o. Lanškroun, cena díla 423 154 Kč, akce 
spolufinancována z Programu obnovy venkova Pard. kraje částkou 100 000 Kč. 
Dětské hřiště a outdoorová posilovna – probíhá výběrové řízení na zhotovitele, 
termín dokončení akce 31.8.2015, spolufinancováno z Ministerstva pro místní rozvoj 
částkou 400 000 Kč, přiznána dotace, obec se bude spolupodílet 30 % nákladů. 
Celkové náklady na akci předpoklad 600 000 Kč. 
Územní plán obce Albrechtice – smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem Ing. arch. 
Dagmar Vaníčkovou, cena díla 118 000 Kč, bude žádáno o dotaci z PK, příslib 50 % 
bude spolufinancovat Pardubický kraj. 
Projektová dokumentace na opravu mostovky mostu ev.č. 003 přes řeku Moravská 
Sázava – smlouva o dílo se zhotovitelem Dopravoprojekt Ostrava spol. s r. o., cena 
díla 157 905 Kč, termín dokončení 31.10.2015. Příprava opravy havarijního stavu 
mostovky na mostě u čp. 90. 
Zateplení obecních budov – žádost o dotaci z programu „Zelená úsporám“ MŽP, 
OPŽP, vybrán zhotovitel energetického auditu, žádost o dotaci do konce listopadu 
2015, zateplení budovy čp. 145 – OÚ, čp. 94 – SKC, čp. 130 – MŠ.  
Oprava veřejného osvětlení , oprava kabelu  u silnice I/43 a přeložka světla, výměna 
kabelů u splavu, oprava realizovaná firmou Jiří Dvořák, Elektromontáže, Horní 
Třešňovec. 
 
 

 

 
Aktivní zóna záplavového území toku Moravská Sázava a opravy  
komunikací  a ostatních nemovitostí po obci  
 
Schválením Opatření obecné povahy a zřízení Aktivních zón záplavového území toku 
Moravské Sázavy v maximálním rozsahu po obci došlo k zásadnímu omezení 
stavebních a ostatních činností majitelů nemovitostí. Podle § 67  vodního zákona se 
v aktivních zónách nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou 
vodních děl,… a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, to 
neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových 
poměrů a dále je zakázáno:  těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok 
povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod,  
skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty,  zřizovat oplocení, živé ploty a 
jiné podobné překážky, zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení. 
Mimo aktivní zónu v záplavovém území může vodoprávní úřad stanovit opatřením 
obecné povahy omezující podmínky.  
Na každou rekonstrukci komunikací a pro údržbu staveb bude muset být zpracováno 
stanovisko Povodí Moravy s.p. o ovlivnění odtokových poměrů a vydání souhlasu 
vodoprávního úřadu v Lanškrouně. Po zkušenostech obce s vodoprávním úřadem 
v Lanškrouně se k takovým stanoviskům a posudkům nepřihlíží a zakazuje se v aktivní 
zóně veškerá stavební a udržovací činnost. Z tohoto důvodu nebudou prováděny 
velké rekonstrukce nebo výstavby nových zpevněných komunikací, jen oprava 
povrchu stávajících cest záplatováním. Není možné upravovat povrch komunikací 
asfaltovým povrchem (tzv. obalovačka), protože v aktivních zónách  je zakázáno 
navyšovat terén, aby nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů v případě povodní. 
Pokud bude mít občan problémy s údržbou svého majetku, zřizováním oplocení nebo 
při terénních úpravách, protože nemovitosti se nacházejí v aktivní zóně záplavového 
území Moravské Sázavy musí se obrátit na Povodí Moravy s.p. Brno, dále vodoprávní 
úřad Městského úřadě v Lanškrouně a Krajský úřad Pardubického kraje, odbor 
životního prostředí, kteří schválili maximální rozsah aktivní zóny i přes nesouhlas 
obce. Obec Albrechtice na svém zasedání dne 11.12.2013 neschválila aktualizaci 
aktivních zón záplavového území toku Moravské Sázavy v k. ú. Albrechtice u 
Lanškrouna, později bylo na základě podání stěžovatelů rozšířeno území aktivní zóny 
do maximálního rozsahu. (úplné znění opatření obecné povahy AZZÚ - 
http://ude.tcssl.cz/dokument?obec-albrechtice?OBAL0B00CG1G-0) 
 
 
 
 



DIGITALIZACE OPERÁTU KATASTRÁLNÍ MAP V K.Ú, ALBRECHTICE U LANŠKROUNA 
V pondělí 15.6.2015 budou na obecním úřadě přítomní zástupci Katastrálního úřadu 
pro PK, katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí od 13.00 do 17.00 hodin pro vyřizování 
připomínek občanů, k probíhající digitalizaci pozemků , vše je také na internetu 
www.cuzk.cz. Pokud občanům vznikne rozdíl ve výměře pozemků nebo dojde k 
přečíslování parcel je povinen podat daňově přiznání daně z nemovitých věcí na rok 
2016. Obecní úřad Albrechtice bude při podávání daňových přiznání občanům 
nápomocen.                            
Místní poplatky 2015 
Poplatek za odpady  
Od 1. 1. 2015  poplatek za  provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 400 Kč za 
poplatníka, pokud si poplatník rozložil poplatek na dvě splátky druhá 
polovina je splatná do konce července 2015. Poplatky se nepromíjí (platnost 
zákona o Daňovém řádu). Podle OZV č. 1/2012 jsou povinni platit tento 
poplatek také vlastníci objektu, ve kterém není nikdo hlášen k pobytu a není 
užíván k rekreaci. 
Poplatek ze psů 
Zůstává beze změny, tj. 100 Kč za psa, za každého dalšího psa 150 Kč, 
platí se za psa staršího 3 měsíců. 
Užívání veřejného prostranství 
Nutno ohlásit užívání veřejných prostranství, poplatek 3 Kč za m2 denně.  
U stánkového prodeje a reklamních zařízení  je poplatek 100 Kč za m2 denně. 
Poplatek ze vstupného 
10% z vybraného vstupného, nutné před akcí nechat si označit vstupenky na 
OÚ.  
POŘADNÍK NA ODBĚR PALIVOVÉHO DŘEVA 
Zájemci o palivové dřevo formou samovýroby nebo hotové dřevo na 
odvozních místech  v celých délkách musí se přihlásit do pořadníku na 
palivové dřevo. Přihlásit  je možné přes internetovou přihlášku, ostatní 
zájemci si můžou kontrolovat vyřizování jednotlivých žádostí. Pokud zájemce 
nemá možnost pořídit si přihlášku do pořadníku přes internet může se 
dostavit na obecní úřad a bude mu přihláška pořízena elektronicky na místě. 
Odkaz na přihlášení na webových stránkách obce Albrechtice s podmínkami 
pro odběr palivového dřeva: http://www.ou-albrechtice.cz/urad-a-
samosprava/poradnik-na-palivove-drevo 
 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  

                                          

SVOZ  PLASTŮ 2015    vždy ve  STŘEDU !   

        

Červenec 
27.týden 

Srpen 
31.,35.týden 

Září 
39.týden 

Říjen 
43.týden 

Listopad 
47.týden 

Prosinec 
51.týden 

1. 7. 
29.7. 

26.8. 23. 9. 21. 10. 18.11.  16.12. 

 
NEODKLÁDEJTE PYTLE S PLASTY DŘÍVE JAK 1 DEN PŘED SVOZEM NA 
SVOZOVÁ MÍSTA ! Do plastů nepatří: PVC (podlahové krytiny), guma, 
novodurové trubky. 
Na obecním úřadě je možné si zakoupit popelnici pozink 110 l za 786 Kč, 
plastová popelnice 120 l (černá) za 823 Kč,  Pytle na plasty  za cenu 4 Kč.  
Elektroodpady – drobné elektroodpady – zelená popelnice v chodbě 
obecního úřadu.  
 
 
NEBEZPEČNÉ ODPADY – MOBILNÍ SVOZ  2015 
od 15.6.2015 do 25.6.2015 je možné odložit na zpevněnou plochu za 
budovou obecního úřadu nebezpečné složky odpadů, tj. televizory, monitory, 
autobaterie, lednice, mrazáky, zářivky apod. pokud možno kompletní. 
Kontejner pro velkoobjemový komunální odpad je za konírnou. Do 
kontejneru nepatří větve a žádný další biologický odpad. K tomuto účelu je 
zřízeno sběrné místo za bývalou „Agrotechnou“  směr - cestou ke kostelu. Pro  
likvidaci tabulového skla byly pořízeny 2 kontejnery s bočním otvorem, 
umístěné na horním konci a ve středu obce. Obec vydala novou obecně 
závaznou vyhlášku o systému o stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území 
obce Albrechtice. Je zde popsán způsob likvidace a sběru odpadů pro občany. 
(vyhláška přílohou zpravodaje). 
 
 

 

 

http://www.cuzk.cz/


Společenská rubrika 

Jubilanti červen – říjen 2015  věk 

Červen:  Cach Ladislav   72  
  Barlovičová Anna  71 
  Diblíková Božena  77 
  Vávra Jan   73  
  Fuchs Josef   83 
  Sadílek Václav   65  
Červenec: Graňáková Anna  86 čp.131 
  Horáková Marcela  65 
  Judová Anna   74  
Srpen:  Lebdušková Jana  71  
  Juda Václav   76  
  Mikulová Helena  95  
  Filipová Jana   71 
  Vindušková Olga  72 
  Marešová Zdeňka  60 
Září:  Žampachová Lada  65 
  Slovák Andrej   89 
  Gregor Jaromír   70 
  Vávra Stanislav   65 
Říjen:  Fuchsová Jindřiška  86 
  Dvořáková Božena  81 čp.131 
  Horáčková Renata  83 
  Kropáček Zdeněk  72 
  Faltejsková Anežka  70 
 

 
Narodily se 
 
Dne 5.3.2015 Jana Hylská, Albrechtice čp. 57 
Dne 20.3.2015 Ella Langrová, Albrechtice čp. 156 
Dne 8.4.2015 Nikol Kovářová, Albrechtice čp. 74 

 
Sňatek uzavřeli 
Ing. Zdeněk Tejkl a Jana Vašková dne 25.4.2015 
Lukáš Vávra a Radka Kuběnková dne 15.5.2015   
 
Rozloučili jsme se 
Dne 23.2.2015 zemřela ve věku 93 let  paní Šarlota Chaloupková                                          

 
Poděkování 
 
Rodiče Elly Langrové a rodina Šemberová děkuje dětem z Mateřské školy Albrechtice 
pod vedením paní Miroslavy Štěrbové za pěkné kulturní vystoupení na slavnostním 
vítání občánků dne 23.5.2015, které uspořádal Obecní úřad Albrechtice a SPOZ.  
 
 
Celostátní setkání občanů a sportovců ŠTÍT ALBRECHTIC 2015 – ALBRECHTICE NAD 
VLTAVOU- 26.-28.6.2015 
 
Obec Albrechtice pořádá zájezd společně s TJ Albrechtice do Albrechtic nad Vltavou, 
zájemci se můžou hlásit na Obecním úřadě v Albrechticích nebo u Josefa Křivohlávka 
tel. 734 895 501. Odjezd 26.6.2015, návrat 28.6.2015 
V roce 2016 bude setkání obcí s názvem Albrechtice -  Štít Albrechtic pořádat naše 
obec  Albrechtice (u Lanškrouna). 
 
 
Kulturní akce  u příležitosti pouti v Albrechticích 
 
26. 7. 2015 pořádá Obec Albrechtice ve spolupráci s OS ŠNEK  koncert v kapli sv. 
Anny v Albrechticích od 18.00 hodin koncert skupiny GOBIN , která vystoupí 
s programem keltské a irské hudby.  
 
V kapli sv. Anny bude dne 26.7.2015 mše svatá,  u příležitosti pouti v Albrechticích 
(farář Zbigniew Czendlik), více na plakátech a úřední desce obecního úřadu. 
 
    
 

Webové stránky obce: www.ou-albrechtice.cz 
 
 
Zpravodaj sestavila J. Ficnerová, e-mail: urad@ou-albrechtice.cz, 
tel. 465 322 560, Obecní úřad Albrechtice, Albrechtice 145, 56301 Lanškroun 
                 

http://www.ou-albrechtice.cz/
mailto:urad@ou-albrechtice.cz

