
    ALBRECHTICKÝ 

         ZPRAVODAJ 

Září 2016 

Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje a 1/3 Senátu 

Parlamentu ČR 2016 

V obci Albrechtice proběhnou volby v pátek 7.10.2016 od 14. 00 do 22.00 hodin  

a v sobotu 8.10.2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.  V případě konání II. kola voleb do 1/3 Senátu 

Parlamentu ČR proběhnou volby v pátek 14.10.2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 

15.10.2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodiny 

Volební místnost je v zasedací místnosti,  I. patro budovy čp. 145, Obecní úřad Albrechtice. Hlasovací 

lístky budou  voličům doručeny přede dnem voleb nebo je možné je získat přímo ve volební místnosti. 

Hlasovací lístky pro jednotlivé druhy voleb budou rozlišeny barevně, hlasovací lístky pro volby do 

zastupitelstva kraje budou šedivé a budou se vkládat ve volební místnosti do šedivé obálky, hlasovací 

lístky pro volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR budou barvy žluté a budou se vkládat do žluté obálky.  

Při II. kole voleb do 1/3 Senátu obdrží voliči hlasovací lístky až ve volební místnosti. Pro volby do 

Zastupitelstva Pardubického kraje bylo zaregistrováno 22 politických stran, politických hnutí a koalic a 

do 1/3 Senátu Parlamentu ČR, volební obvod 46 Ústí nad Orlicí bylo zaregistrováno 7 politických stran 

či politických hnutí. 

Voličské průkazy pro voliče, kteří chtějí volit v jiném volebním okrsku v kraji při volbách do 

zastupitelstev krajů nebo v okrese v případě voleb do Senátu Parlamentu ČR,  je možné si vyzvednout 

na příslušném obecním úřadě v místě trvalého pobytu voliče. 

 

 

 

Zasedání zastupitelstva obce Albrechtice v roce 2016  

proběhla v těchto termínech 7.3., 30.3., 16.5.,1.8..  

Výpis z jednotlivých přijatých usnesení Zastupitelstva obce Albrechtice je 

zveřejněn na webu obce www.ou-albrechtice.cz/ úřední deska/archiv. Přikládáme 

výpis z usnesení zastupitelstva z jednotlivých zasedání v tištěné podobě (staženo 

z webu) 

 

C Z E CH    P O I N T  kontaktní místo 

Na Obecním úřadě v Albrechticích je možné v rámci Czech Pointu pořídit výpisy 

z  Katastru nemovitostí, výpis z rejstříku trestů, obchodního rejstříku, živnostenského 

rejstříku, výpis z bodového hodnocení řidičů, aj. Občané nemusí dojíždět do Lanškrouna 

pro vyhotovení výpisů, na obecním úřadě se provádí také ověřování podpisu (legalizace) a 

ověřování kopií listin s originály (vidimace).  Tyto služby jsou všude zpoplatněny. Zdarma 

je možné prostřednictvím Czech Pointu zřídit datovou schránku, jak pro fyzické, tak pro 

právnické osoby. Přihlášení k trvalému pobytu v obci se provádí na místním obecním úřadě, 

k přihlášení je nutný občanský průkaz, doklad o vlastnictví nemovitosti nebo souhlas 

majitele. Současně vyzýváme všechny, převážně ženy, které po uzavření manželství 

změnily příjmení, aby tuto změnu nahlásily v místě trvalého pobytu na ohlašovně 

k aktualizaci údajů např. při tvorbě volebních seznamů. Ostatní  změnové údaje o 

přihlášení, odhlášení, narození a úmrtí se pravidelně stahují z registrů evidence obyvatel. 

Ceník některých správních poplatků: 

Přihlášení k trvalému pobytu: 50 Kč za každou osobu nad 15 let věku 

Ověření podpisu (legalizace): 30 Kč za každý podpis 

Ověření listin (vidimace):       30 Kč za každou započatou stránku 

Výpis z rejstříku trestů:          100 Kč 

Výpis z katastru nemovitostí: za první stránku 100 Kč, za každou další stránku 50 Kč 

Bodové hodnocení řidičů – výpis:  100 Kč 

 

Oprava mostu přes Moravskou Sázavu 

Občané se dočkali po velkých přípravách opravy mostu ve středu obce, který byl v havarijním 

stavu , což bylo potvrzeno při jeho bourání. Autorem projektu je Dopravoprojekt Ostrava a.s..  

Nový most se dokončuje s nepatrným zpožděním, při rozebírání staré mostovky byly zjištěny 

nedostatky, které musely být řešeny formou doplnění stavební dokumentace projektantem. Most 

byl pro osobní vozidla zprůjezdněn 30.8. 2016, pro nákladní vozidla a autobusy bude otevřen až 

po 30.9.2016, z tohoto důvodu nezajíždí na horní konec autobus ráno pro školáky. Současně 

s opravou mostu byla provedena oprava přilehlé komunikace a terénu s využitím techniky při 

stavbě mostu, aby vzniklo kompletní dílo a nemuselo se do nové komunikace opět zasahovat. 

Stavba byla ve výběrovém řízení vysoutěžena na částku 2 749 419 Kč. Zhotovitelem je firma 

MADOS MT s.r.o. Lupenice. Výběrového řízení se účastnilo 5 firem. Konečná cena stavby, 

včetně projektové dokumentace,  správních poplatků, stavebního dozoru se odhaduje na           

3,2 mil. Kč. Občané mohli průběžně sami sledovat průběh stavby a doufáme, že opravený most 

bude několik  desetiletí sloužit veřejnosti ke spokojenosti. Nosnost mostu 12 t, jediné vozidlo 40 t.  

 



Za poslední dva roky jsme pro vás realizovali tyto akce: 

Kromě již zmíněné opravy mostu je v obci nové dětské hřiště, posilovací (outdoorové) prvky u 

hřiště, opravená střecha na kostele, hřbitovní zeď, opravena další část silnic. V loňském roce byla 

zrekonstruována bývalá „Konírna“ na objekt pro služby, připravuje se prodloužení cyklostezky, 

vybudování chodníku v některých částech obce, zpracovává se nový územní plán, připravuje se 

lesní hospodářský plán na dalších 10 let. Obec odkoupila některé lesní pozemky pro scelení lesa a 

pozemky pro scelení areálu u hřiště pro plánovanou cyklostezku.  Kabiny pro sportovní zázemí 

mají novou fasádu,  nová okna a dveře, upraveno prostranství sportoviště. Byla zpracována 

žádost na dotaci z evropských fondů na protipovodňová opatření, budou vybudovány hlásiče a 

měřiče hladiny vody, rozhlas.  Připravuje se studie na rekonstrukci veřejného osvětlení. 

V dalších letech se bude pokračovat s opravami cest, údržbou zeleně, rozšířením možností 

likvidace odpadů. Strategickým plánováním bude řešeno možné rozšíření bytové výstavby v obci, 

a budou vytypovány rozvojové plochy v obci. Zhotovuje se pasportizace místních komunikací a 

dopravního značení. Plánuje se nákup techniky na údržbu cest a veřejné zeleně. Podařilo se 

zapojit občany do společenských a kulturních akcí v obci.  Každoročně proběhne  vítání nových 

občánků,  pořádá se karneval pro děti, adventní koncerty, připravuje se tradiční Vánoční strom 

k rozsvícení, mikulášská besídka pro  děti, zájezdy do divadla, koncerty. V loňském roce se mohli 

zájemci učit vázat adventní věnce a dekorace, děti vyráběly vánoční ozdoby na strom. Letos v 

červnu jsme pořádali organizačně náročnou akci,  kterou bylo setkání obcí s názvem Albrechtice 

„ Štít Albrechtic 2016“, tato akce byla účastníky hodnocena velice kladně. Všem spolkům v obci 

jsou dávány příspěvky na opravu a údržbu užívaného majetku nebo i na činnost.   Obec 

Albrechtice se snaží udržet obchod v obci formou příspěvku na provoz prodejny, s příspěvkem 

Pardubického kraje. Příspěvková organizace obce Mateřská škola Albrechtice dostává kompletní 

příspěvek z rozpočtu obce na provoz, od letošního roku je pro děti postaven na zahradě nový 

altán. V příštím roce je požádáno o dotaci  z Programu obnovy venkova Pardubického kraje na 

opravu střechy na budově obecního úřadu. Péče o údržbu zeleně je v obci příkladná, samozřejmě 

přičiněním zaměstnanců obce. Všechny tyto akce se mohly realizovat za podpory převážné části 

členů zastupitelstva a  s vysokým pracovním nasazením  lidí z obecního úřadu. Akce jsou z velké 

části hrazeny z rozpočtu obce, ale také s finančním přispěním kraje a státu.  

POŘADNÍK NA ODBĚR PALIVOVÉHO DŘEVA 

Zájemci o palivové dřevo formou samovýroby nebo hotové dřevo na odvozních místech  v celých 

délkách se musí  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 
Biologický odpad ze zahrad – tráva, větve – uložení  na vyznačeném prostranství za 

„Agrotechnou“. Možné uložit trávu, větve, smluvní firma štěpkuje nebo odváží odpad k dalšímu 

zpracování. Nepatří tam uhynulá zvířata ! Ve zpravodaji je přiložen Anketní lístek pro zájemce o 

domácí KOMPOSTÉRY,  ve spolupráci s dobrovolných svazkem obcí Lanškrounsko by zájemci 

mohli získat zdarma kompostér na  základě smlouvy. Anketní lístek se zájmem o domácí 

kompostér doručte na Obecní úřad v Albrechticích do 10.10.2016. 

Kontejner na velkoobjemový komunální odpad – je přistaven celoročně, po vyvezení je opět 

zaplněn cca do 3 dnů, více jak polovinu odpadů odkládají někdy místní podnikatelé, část odpadů 

je také od cizích osob z okolních obcí, proto bude přístup do areálu s kontejnerem ohrazen 

závorou. Odkládání odpadů bude jen ve stanovených dnech a časech, po předložení dokladu o 

zaplacení místního poplatku za odpady v obci. 

 

Výzva ke třídění odpadů – stále přibývá množství netříděného odpadu, meziroční 

nárůst činí u popelnic o 8 tun, u kontejneru o 17 tun, přitom systém třídění v obci je zajištěn, 

jedná se především o plasty, sklo, papír a biologicky odpad. Plasty, papír a sklo by se v popelnici 

neměly téměř objevit. Zvažuje se pořízení kontejneru na sběr  oděvů a ost. textilu. Po obci jsou 

na tříděné odpady určené kontejnery (zvony).  Zelený kontejner - barevné sklo, bílý kontejner – 

bíle sklo, modrý kontejner – papír, plasty – svoz pytlů. Pokud se netřídí, zvyšují se náklady za 

netříděný odpad, jehož svoz a likvidace je finančně náročná,  mohlo by dojít ke zvýšení poplatků 

pro občany, zatím je dotováno z rozpočtu obce. Za rok 2015 obec dotovala svoz odpadů  částkou 

47 397,20 Kč, na poplatníka činí dotace z obce částka 102,15 Kč ročně. 

 

Pravidla pro pronajímání nebo propachtování pozemků v obci 
Zastupitelstvo obce schválilo pravidla pro pronajímání nebo propachtování pozemků v obci. 

Průběžně budou  nájemci osloveni s návrhem nové nájemní smlouvy, ve které dojde k uvedení do 

souladu ceny nájmu pozemku a také číslování pozemků, protože po provedené změně operátu 

katastrálním mapy (digitalizaci) došlo u některých parcel k přečíslování. Každá změna nakládání 

s majetkem obce  bude zveřejněna na úřední desce obce a projednáváno na zasedáních 

zastupitelstva, proto není možné provádět změny smluv bez předchozího projednání 

v zastupitelstvu obce.  

Výtah z pravidel pro pronajímání pozemků: 

Orná půda, trvalý travní porost, zahrada  - určeno k zemědělskému využití 1500 Kč za ha, tj. 0,15 Kč 

za jeden m2 ročně, Zahrada, TTP  – určeno pro zahrádkaření nebo k jiným účelům  1,- Kč za jeden m2 

ročně. Ostatní plocha – zatravněné plochy, zahrádky 1,- Kč za jeden m2 ročně. Pronájem pozemků  

s využitím  k podnikatelské činnosti nezemědělského charakteru 5,- Kč za jeden m2 ročně. 

Minimální cena nájmu nebo pachtu v rámci jedné smlouvy  je 100 Kč ročně. 

 

 

 

http://www.ou-albrechtice.cz/urad-a-samosprava/poradnik-na-palivove-drevo
http://www.ou-albrechtice.cz/urad-a-samosprava/poradnik-na-palivove-drevo


KRIZOVÉ ŘÍZENÍ / MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI/ OBECNÉ ZÁSADY 

Při ohrožení, o kterém můžete být vyrozuměni prostřednictvím sirén, zprávou v rozhlase, televizi, 

z tisku nebo hlášením místního rozhlasu, pojízdného rozhlasového vozu, megafonu a od spoluobčanů, 

se snažte dodržovat následující zásady: 

Respektujte a snažte se získat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, 

vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.) Nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy. 

Varujte ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí. Netelefonujte zbytečně – telefonní síť je 

v situacích ohrožení přetížena. Nepodceňujte vzniklou situaci. Pomáhejte sousedům, zejména starým, 

nemocným a nemohoucím lidem. Uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až 

potom záchrana majetku. Uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů státní správy a 

samosprávy. 

Varovný signál  „Všeobecná výstraha“ v ČR je jeden, kolísavý tón po dobu 140 vteřin. Signál může 

být vysílán třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Vyhlašuje se při bezprostředním ohrožení 

mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku. Kromě varovného signálu „Všeobecná 

výstraha“ existuje v ČR ještě signál „Požární poplach“. Tento signál je vyhlašován přerušovaným 

tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). 

Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany. Akustické zkoušky sirén jsou prováděny 

pravidelně první středu v měsíci ve 12.00 hodin (nepřerušovaný tón  délce 140 vteřin). Zvuk sirény 

vyjadřující varovný signál „všeobecná výstraha“ znamená vždycky nějaké nebezpečí, může dojít 

k mimořádné události, která ohrožuje životy a zdraví občanů, majetek a životní prostředí. Bude nutné 

se ukrýt nebo opustit ohrožený prostor a dodržovat další opatření stanovená obcemi, zaměstnavateli a 

správními úřady. 

Zásady pro opuštění bytu nebo rodinného domu v případě evakuace: 

Uhaste oheň v topidlech, vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazáků), uzavřete přívod 

vody a plynu. Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt. Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se 

jménem a adresou. Kočky a psy si vezměte s sebou. Ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, 

ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou. Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt 

a dostavte se na určené evakuační středisko. 

Obsah evakuačního zavazadla: Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený 

chléb a hlavně pitnou vodu. Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor. Osobní doklady, peníze, 

pojistné smlouvy a cennosti. Přenosné rádio s rezervními bateriemi. Toaletní a hygienické potřeby. 

Léky, svítilnu. Náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku. Kapesní nůž, 

zápalky, šití a další drobnosti. 

Při povodni – opusťte ohrožený prostor, v případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění bytu 

(domu). Je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na vytypované místo, které nebude zaplaveno 

vodou.  

Po povodni – Nechte si zkontrolovat stav obydlí (statická narušenost, obyvatelnost), rozvody energií 

(plyn, el. energie apod.), stav kanalizace a rozvod vody. Zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a 

polní plodiny, které byly zasaženy vodou, podle pokynu hygienika. Informujte se o místech 

humanitární pomoci. Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod. 

 

 

 

Společenská rubrika 
V této rubrice budeme  zveřejňovat jen údaje o narození nebo úmrtí občanů, vždy se souhlasem 

příbuzných osob. Zveřejnění informace o životních jubileích občanů nám zákon neumožňuje. Od 

1.7.2016 platí zákon, který umožňuje čerpat údaje z registru osob  v souvislosti s možnosti ocenit 

občany při jejich životním jubileu, ale není dovoleno  dále tyto údaje  šířit bez souhlasu těchto osob. 

Pokud by chtěl někdo zveřejnit ve zpravodaji blahopřání svým blízkým lze dohodnout na obecním 

úřadě.  

 

V roce  2016 se narodily: 

10.2.2016 Vojtěch Hlavjenka 

  1.7.2016 Petr Hrabáček 

  4.7.2016 Tereza Abrahámová,  

14.7.2016 Vojtěch Hylák 

  7.8.2016 Jonáš Krisl 

 

Zemřely: 

15.2.2016 ve věku 89 let zemřela Helena Bednářová 

11.9.2016 ve věku 84 let zemřela Renáta Horáčková 

 

Připravujeme do konce roku: 

Otevření opraveného mostu na přelomu září a října. 

22.10.2016 Slavnostní vítání nových občánků a zápis do pamětní knihy obce 

26.11.2016 Tvorba adventních věnců a výroba vánočních ozdob dětmi na Vánoční strom. 

3.12.2016 Rozsvícení Vánočního stromu s Mikulášem a Čertem 

 

Zpravodaj vychází po delší době. Lhůty pro vydávání informačního zpravodaji pro občany nejsou 

stanoveny, zpravodaj je vydáván podle potřeby a možností obce. Vydání  zpravodaje v tištěné podobě 

až po delší době bylo způsobené technickými problémy s poruchou zastaralé tiskárny a výběrem 

dodavatele pro pořízení nové tiskárny na obecním úřadě. Občané byli informováni na úřední desce 

obce i na vývěsních plochách po obci, několikrát byla do domácností doručena aktuální informace pro 

občany i na letáčku. Všechny informace pro občany je možné získat i webu obce www.ou-

albrechtice.cz. Občané se můžou obrátit s dotazem také přímo na obecní úřad nebo  na zvolené členy 

zastupitelstva. Zpravodaj je vydáván v nákladu 200 ks, je distribuován občanům zdarma. 

 

 

 

Zpravodaj sestavila: Jaroslava Ficnerová, Obecní úřad Albrechtice, Albrechtice čp. 145, PSČ: 563 01,  

mail: urad@ou-albrechtice.cz, webové stránky obce: www.ou-albrechtice.cz Tel. 465 322 560,  

DS: 79ga3f5 
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