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Občanské průkazy
Občanské průkazy platné do 30.6.2012
lze vyměnit na matrice MěÚ Skuteč do
29.11.2011. Po tomto datu si občané
budou muset vyřizovat své občanské
průkazy pouze v Chrudimi.
Nabírání žádostí o nové občanské
průkazy matričními úřady bude
ukončeno dne 29.11.2011.
Možná jste již z tisku zaznamenali, že se
budou vydávat jen elektronické občanské
průkazy Od 1.1.2012 nabývají totiž
účinnosti novely zákona 328/1999 Sb.
o občanských průkazech a to zákon
227/2009 Sb. a č. 424/2010 Sb. Tento nový
typ občanského průkazu, tzv. elektronický,
budou však vydávat pouze obce
s rozšířenou působností. V rámci našeho
správního úřadu je to MěÚ Chrudim. Na
matričních úřadech již tato možnost
nebude.
Základní změnou, kterou novely zákonů
přináší při příjmu žádostí o občanské
průkazy je pořizování biometrických
údajů, tj. fotografie a podpisu občana
přímo na úřadě při podávání žádosti o OP
(obdobně se provádí při vydávání
cestovních dokladů).
Jelikož nebylo možné, z finančních
důvodů, matriční úřady vybavit technologií
pro pořizování žádostí o doklady, byla tato
činnost soustředěna pouze na obce
s rozšířenou působností. Bohužel se
nejedná pouze o podání žádostí, ale i o
vydání hotových dokladů občanům.
Doporučujeme využít zbývající čas
zejména pro výměnu občanských

průkazů imobilních osob a starších
občanů.
Občanské průkazy se budou měnit tak, jak
bude docházet platnost současných
občanských průkazů.
Z toho důvodu byla dána možnost, že
občané s omezenou pohyblivostí, starší
občané, ale i ostatní, kterým současný
občanský průkaz bude končit v první
polovině roku 2012, že si mohou jeho
výměnu zajistit již nyní, na matrice u MěÚ
Skuteč, nejpozději do 29.11.2011 a to
způsobem
dnes
obvyklým,
který
nevyžaduje přítomnost žádající osoby na
úřadě (foto + OP jsou nutné).
Pokud přijdou žádat občané, kterým
platnost současného OP končí v roce 2012,
bude jim též vyhověno.
Od roku 2012 bude bohužel obtížnější
požádat o občanský průkaz pro občany
s omezenou pohyblivostí, neboť bude
nezbytné buď zajištění jejich přítomnosti
přímo na úřadě, nebo bude nezbytné
zajištění mobilního pracoviště, kde bude
možné osobu vyfotografovat. V současné
době však není znám jejich počet ani jejich
budoucí umístění.
Pokud občan bude chtít elektronický
občanský průkaz dříve, než dojde platnost
současného OP, bude mu vydán po
1.1.2012 za poplatek Kč 100,- na MěÚ
Chrudim.
Vaše případné dotazy zodpoví paní
Petra Šlemrová na tel. č. 469326405
nebo 731557423.
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Jednání s lomem Zárubka

Starosta obce Prosetín svolal na 19.10.2011
společné jednání s ČMŠ a. s. k negativním
vlivům seismických účinků trhacích prací
kamenolomu Zárubka. Na jednání byli
přítomní za Obec Prosetín starosta obce
p.Martin Havel, dva zastupitelé a p. Brtnický.
Dále pak za obec Vrbatův Kostelec starosta
ing.Jan Třísko a za obec Leštinku starosta ing.
Josef Modráček. Za ČMŠ a.s. přijel do
Prosetína za vedení závodní lomu ing. Vojtěch
Kuba, vedoucí trhacích prací p. Václav
Sehnalík, a vedoucí kamenolomu Zárubka
p. Václav Boguaj. Byli zde i pracovníci z firmy
Austin Powder Service s.r.o p. Josef Krejčíř –
vedoucí lomařské výroby, Ing.Jan Donocík –
vedoucí trhacích prací a p.Miroslav Kala –
technický vedoucí odstřelů. Hlavním bodem

jednání byly přednesené stížnosti občanů
a zastupitelů obce Prosetín na provádění
trhacích prací v letošním roce. Nejhorší pro
občany Prosetína byly seismické účinky
clonového
odstřelu
provedeného
11.10.2011.
Po
projednání
všech
uvedených stížností navrhli zástupci ČMŠ
a. s následující řešení a závěry:
1. Pan ing. Donocík zašle starostovi obce
Prosetín
seznam
znalců
v oboru
seismických účinků trhacích prací.
2. Znalec v oboru provede pasportizaci
rodinného domu pana Brtnického a
posoudí četné praskliny na stavebním
objektu v souvislosti se seismickými
účinky trhacích prací na stavby.
3. Dále bude provedeno měření
seismických účinků trhacích prací při
dalším prováděném clonovém odstřelu

(vyjma možného prvního provedeného
odstřelu o celkové náloži cca 2 200 kg
trhavin). Celková nálož trhavin tohoto
měřeného odstřelu bude 3 500 kg trhavin
a dílčí nálož trhavin v jednom časovém
stupni nepřesáhne 100 kg. Místa
prováděného měření budou doporučena
znalcem, který bude provádět měření
a stanovena po dohodě se zástupcem obce
Prosetín. Jedno z míst prováděného měření
bude i dům pana Brtnického.
4. Hlášení o prováděných odstřelech bude
nahlášeno nejméně 2 dny před jejich
realizací.
5. Po obdržení písemné zprávy o výsledku
seismických účinků trhacích prací na
měřené stavby proběhne jednání na OÚ
Prosetín za účasti znalce. Následně bude
dohodnuta úprava celkové i dílčí nálože
pro další prováděné odstřely.
6. Na tomto jednání bude vybráno měřící
stanoviště objektu, kde bude následně
prováděno seismické měření každého
dalšího prováděného clonového odstřelu.
Zástupci obce Prosetín však na
tomto jednání požadovali celkové snížení
povoleného množství trhavin hned bez
jakýchkoliv dalších měření. Maximální
nálož povolená Báňským úřadem je pro
trhací práce v současné době 7 000 kg,
která byla při kritickém clonovém odstřelu
použita. Dle poslední informace starosty
obce Prosetín p.Martina Havla zaslali tento
požadavek na Báňský úřad do Ostravy.
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Žádost o vyjádření k udělení licence
Krajský úřad PK, odbor dopravy,
silničního hospodářství a investic, jako
příslušný dopravní úřad podle ustanovení
§ 2 odst. 20 zákona č.111/1994 Sb.
o silniční dopravě, ve znění pozdějších
předpisů nás informoval, že obdržel žádost
o udělení licence na provozování veřejné
linkové osobní vnitrostátní dopravy pro
dopravce Veolia Transport Východní
Čechy a.s., se sídlem Na Ostrově 177
v Chrudimi.

Tato firma má zájem jezdit na lince
Skuteč - Chrast - Chrudim. Podle
ustanovení § 11odst. 3 zákona č.111/1994
Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších
předpisů jsme vyplnily potřebné formuláře
a s věcným zdůvodněním jsme tuto žádost
za naši obec Leštinka podpořili. Jedná se
totiž o vydání nové licence z důvodu
optimalizace dopravy v PK, tak jak jsme
vás již informovali.

Víceúčelové hřiště

V tomto měsíci dále pokračovaly
práce na víceúčelovém hřišti, které
prováděla firma pana Vl. Cepla. Nejprve
byla vytyčena hrací plocha víceúčelového
hřiště o rozměrech 30 x 15m. Dále došlo
k výškovému zaměření plochy. Před
pokládkou byla vyhrnuta odvodňovací
drážka betonových obrubníků, do které
byla navezena drť a zhutněna. Na takto
vytvořenou podkladovou vrstvu byly do
betonu položeny obrubníky a z vnější
a vnitřní strany byly ještě obklopeny
betonovou vrstvou proti možnému
vyvrácení. Vzhledem k dalším pracím
uvnitř hřiště, byly položeny obrubníky jen
po třech stranách, aby byl následně
umožněn snadný přistup pro techniku.

Dovnitř vytvořeného obdélníku se
musí navozit hrubá drť, která je již
navezena a uskladněna po obvodě hřiště.
Na ní bude uložena jemnější složka drti
a zhutněna pod asfaltový koberec. Tyto

práce však vzhledem k nedostatku
finančních prostředků budou pokračovat až
v příštím roce.

Koncem tohoto roku chceme znovu oslovit
všechny podnikatele se sídlem v KÚ
Leštinka a také všechny příznivce naší
obce, kteří jsou naší obci příznivě
nakloněni jako Ing. Z. Harant, majitel
restaurace „U hrocha“ v Praze o poskytnutí
sponzorského daru na dokončení všech
prací na víceúčelovém hřišti místo
odvádění daní FÚ.
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Z obecního zastupitelstva.
Obdrželi
jsme
vyjádření
z PK
Dne 14.10.2011 proběhlo na obecním
k autobusovému spojení Skuteč - V. Kosetelec
úřadu v Leštince jednání s Báňským úřadem
Chrast - Chrudim. Pobíhá řízení k udělení
a vedoucím lomu SATES Čechy panem
licence na provozování veřejné linkové osobní
Brendlem.
vnitrostátní dopravy pro dopravce Veolia
Na jednání byl přizván i Stavební úřad za Skutče
Transport Východní Čechy a.s.,
a ostatní účastníci řízení. Na tomto jednání byly
Bylo provedeno výběrové řízení na
projednány způsoby zabezpečení lomu po dobu
dodavatele střešní krytiny pro bezbariérový dům.
jeho uzavírky. Bylo dohodnuto umístit na dohled
Ze čtyř oslovených zaslali tři dodavatelé své
výstražné cedule zakazující vstup do lomu.
nabídky. Jako nejlevnější byla vybrána nabídka
Starosta obce Prosetín svolal na
na střešní tašky BESK. Stavebniny zajistí
19.10.2011 společné jednání s ČMŠ a. s.
dopravu zdarma.
k negativním vlivům seismických účinků při
Vzhledem
k nedostatku
volných
trhacích pracech v kamenolomu Zárubka. Na
finančních prostředků obce nabídl pan
jednání byli přizváni starostové okolních obcí,
M. Kroupa zakoupení střešních tašek z vlastních
vedení lomu a firma provádějící odstřely.
prostředků s následným přeúčtováním obci po
Provedený clonový odstřel způsobil velké
získání příspěvků do rozpočtu obce. Položení
seismické otřesy, v Prosetíně zejména na Dukle.
tašek bude svépomocí ve spolupráci s JSDH
Byly zde projednávány další kroky a opatření ke
Leštinka.
snížení vlivu odstřelů. O jednání byl sepsán
Vzhledem ke kolísajícím příjmům ze
zápis.
státního rozpočtu do obecní pokladny, proběhlo
K získání finančních prostředků na
další jednání k získání revolvingu k účtu obce u
překlenutí nedostatku financí v obecním rozpočtu
Komerční banky. Podle vyjádření pana Bachury
na závěr tohoto roku byla z rozhodnutí
z KB povolí nám revolving jen cca 8% z příjmů
zastupitelů také oslovena ČS a.s. v Chrudimi o
obce bez jakýchkoliv dotací.
zpracování vhodné finanční nabídky. Pro tyto
Proběhlo výběrové řízení na základě
účely byl zpracován přehled všech příjmů
zaslaných cenových nabídek na zajištění
a vydání od roku 2008.
dodávky radiátorů a jejich zapojení v Kulturním
domu od tří oslovených dodavatelů. Byla
vybrána nejlevnější firma.
Naši jubilanti
V říjnu 2011 oslavila naše spoluobčanka kulaté
životní výročí. Je to paní:
****Věra Štorková................... **50 let
Srdečně blahopřejeme

Gravírování a řezání laserem

Jedná se o přesnou a rychlou technologii
reliéfního gravírování a řezání dřevěného
deskového materiálu. Hlavní výhodou této
moderní technologie je skutečnost, že tvar

řezaného či gravírovaného materiálu závisí
pouze na Vaší fantazii a přání. Tuto
technologii vlastní pan Kroupa. V současné
době vyrábí a prodává velmi efektní
a originální výrobky vhodné například jako
dárek pro Vaše blízké. Martin Kroupa vyrobil
a zapůjčí betlém na vernisáž výstavy
věnované betlémům, která proběhne v
neděli 27.11. od 11. hodin na faře v
Předhradí. Martin se zároveň příští neděli
zúčastní trhů, které v restaturaci v Panské
zahradě pořádá Svaz žen z Předhradí.

