
VáÏení obãané,
dostává se Vám do rukou Mûnínsk˘ zpravodaj, kter˘ by mûl
zrekapitulovat práci v roce 2006, ale zároveÀ by mûl také na-
stínit plány pro rok 2007.

Závûr roku a zaãátek nového roku je vÏdy ãasem bilan-
cování, ãasem shrnutí a ohlédnutí se za v‰ím, co se stalo, co
jsme dokázali nebo naopak co mohlo b˘t lep‰í. Pokusím se
krátce o malé bilancování roku 2006.

Jednou z nejdÛleÏitûj‰ích akcí byla stavba nazvaná ,,Inten-
zifikace âOV Mûnín“, kde zastaralá technologie, která ne-
splÀovala limity ãi‰tûní odpadních vod, byla nahrazena novou
kompletní technologií. V roce 2006 jiÏ probíhal na âOV Mûnín
zku‰ební provoz na základû povolení Mûstského úfiadu
Îidlochovice, odboru Ïivotního prostfiedí. Zku‰ební provoz
zaji‰Èovala firma VHZ-DIS, spol. s r. o., Brno. Vyhodnocení
zku‰ebního provozu bylo provedeno na základû v˘sledkÛ
fyzikálnû-chemického sledování provozu âOV. V intervalu
jednoho mûsíce byly odebírány vzorky odpadních vod na pfií-
toku a odtoku âOV. Pravidelné odbûry a rozbory surové i vy-
ãi‰tûné odpadní vody byly provádûny v akreditované labo-
ratofii Labtech Brno. Provedenou intenzifikací a provozem
âOV Mûnín je zaji‰tûno ãi‰tûní odpadních vod z obce Mûnín.
NavrÏená a provozovaná ãistírna byla realizována podle
souãasn˘ch standardÛ a vybudovaná kapacita pfiedstavuje
dostateãnou rezervu pro v˘hledové napojení obce Îatãany.
Na základû v˘‰e uveden˘ch chemicko-technologick˘ch roz-
borÛ a prÛbûhu zku‰ebního provozu je zfiejmé, Ïe âOV
splÀuje poÏadované parametry na odtoku dle nafiízení vlády
61/2003 Sb. a Smûrnice Evropského spoleãenství, a to i pro
hodnoty dusíku a fosforu.

Provoz âOV má velice pfiízniv˘ vliv na recipient, kter˘m
je fieka Litava (Cézava). Na základû dosaÏen˘ch v˘sledkÛ
úãinnosti ãisticího procesu, celkového provozního stavu a ko-
neãné kolaudace stavby lze uvést âOV Mûnín do trvalého
provozu.

âíslo 1/2007



Dal‰í v˘znamnou akcí nadobecního charakteru realizovanou v roce 2006 byla stavba cyklo-
stezky Bluãina– Mohyla Míra, I. etapa úsek Bluãina–Mûnín. Stavba cyklostezky Bluãina –
– Mûnín je pfiipravena jako první etapa cyklostezky Bluãina – Mohyla Míru v souladu se zpra-
covanou strategií rozvoje regionu Cezava. Zámûrem je vybudovat cyklisticky dopravnû bez-
peãné propojení území regionu Cezava na dálkovou pátefiní cyklostezku EUROVELO, tzv.
Jantarovou stezku, a tedy s územím regionu Îidlochovicko, a souãasnû nabídnout cyklistÛm na
dálkové trase bezpeãné spojení s historicky v˘znamn˘m místem bitvy Tfií císafiÛ u Slavkova –
k památníku bitvy Mohyla Míru. Projekt dále sleduje vytvofiení odpovídajících technick˘ch pod-
mínek pro kaÏdodenní bezpeãnou cyklistickou dopravu obyvatel mezi sousedními obcemi pfii
cestû do zamûstnání, k lékafii, do úfiadu, ‰kol a k rÛzn˘m náv‰tûvám. Cílem projektu je zv˘‰ení
turistické náv‰tûvnosti regionu Cezava, vytvofiení podmínek pro posílení ochrany Ïivotního pro-
stfiedí a pfiispût k posílení zdraví obyvatel. Cyklostezka není urãena jen pro cyklisty, ale jde
i o stezku pû‰í a pro vyznavaãe jízdy na koleãkov˘ch bruslích apod. 

Prozatím se do tohoto projektu zapojily obce Mûnín (nositel projektu) a obec Bluãina. Rea-
lizace stavby cyklostezky probíhala po pravém bfiehu Cézavy a ãásteãnû Zlatého potoka v cel-
kové délce 4,2 km a prÛmûrné ‰ífice cyklistické stezky 2,5 m. Povrch cyklostezky je fie‰en v Ïi-
viãném provedení a trasa je oboustrannû osazena obrubníky. Vlastní realizaci stavby provádûla
firma InÏen˘rské a dopravní stavby Olomouc, která vy‰la z v˘bûrového fiízení 13 firem. Cel-
kové náklady stavby ãinily 8.808.293 Kã, pfiiãemÏ dotace získaná ze Státního fondu dopravní
infrastruktury ãinila 5.042.000 Kã a vlastní prostfiedky obcí Mûnín a Bluãina byly ve v˘‰i
3.766.293 Kã. V k.ú. Mûnín je délka cyklostezky 2,4 km a v k.ú. Bluãina 1,8 km.

Dne 9. 2. 2007 byla stavba zkolaudována MûÚ Îidlochovice, odborem dopravy a po vypsání
kolaudaãního rozhodnutí bude uvedena do trvalého provozu pro vefiejnost.

Finanãnû nejnároãnûj‰í akcí v minulém roce byla rekonstrukce b˘valé s˘pky ve dvofie u kos-
tela na ,,Víceúãelov˘ sál obce“. Práce na realizaci díla „s˘pka-víceúãelov˘ sál“ vãetnû zázemí
zahrnuje zejména: kompletní dokonãení sálu (statika kleneb vãetnû omítek – provedena
v první fázi této rekonstrukce) vãetnû instalací, povrchov˘ch úprav a v˘plní otvorÛ, kompletní
provedení vstupní haly, sociálního zázemí (WC muÏi, Ïeny, invalidní), úklidová místnost, ‰atna
– v‰e v 1.NP, dále schodi‰tû do 2.NP vãetnû galerie, provizorní oddûlení do pÛvodního pro-
storu v 2. NP – pfiístavby, kompletní provedení místnosti pro kotle ÚT vãetnû technologie v 2. NP,
provedení samonosného dfievûného schodi‰tû, vstupní podesty a v témÏe podlaÏí vybudování
strojovny vzduchotechniky. Souãástí díla je provedení stavební konstrukce ‰achty bez dodávky
v˘tahu. Dále je provedena v hrubé stavbû celá pfiístavba vãetnû zastfie‰ení, z uliãní strany
vãetnû fasády a v˘plní otvorÛ. âást pfiístavby v 1. NP a v podkroví je nedokonãena (pouze hrubá
stavba) vãetnû místností sousedící se sálem. Tyto prostory nemohly b˘t dokonãeny z dÛvodÛ
nedostatku finanãních prostfiedkÛ. Souãástí sálu jsou i venkovní zpevnûné plochy ze zámkové
dlaÏby vãetnû odvodnûní. Celkové náklady na rekonstrukci v tomto znaãném rozsahu byly
19,5 mil. Kã, z toho dotace z Ministerstva financí ãinila 14 mil. Kã a vlastní náklady obce jsou
5,5 mil. Kã. Stavba je zkolaudována a po vybavení interiéru zaãne b˘t vyuÏívána. 

Dále byly v roce 2006 zrealizovány tyto v˘znamné akce: 

• Spoleãnû se Správou a údrÏbou silnic JmK jsme provedli úpravu krajnice silnice II/416 vãetnû
odvodnûní v úseku od kfiiÏovatky u rodinného domu pana Kotrly aÏ po rodinn˘ dÛm ã.p. 8
(naproti Spolkového domu).

• Provedli jsme opravu chodníkÛ na ulici Krakov, pohostinství U Du‰ana aÏ po rodinn˘ dÛm
ã. p. 349 Franti‰ka Kopeãka vãetnû úpravy pfied rodinn˘mi domy manÏelÛ Svobodov˘ch
a Mutlov˘ch.
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• InÏen˘rské sítû pro bytovou zástavbu rodinn˘ch domÛ u fotbalového hfii‰tû.
• V˘stavbu nové autobusové zastávky u ml˘na pro provoz nové vefiejné dopravy, tj. Integro-

vaného dopravního systému linky ã. 509. Odtud v‰ak zastávka pro v˘stup z Brna musí b˘t
pfiemístûna.

• âásteãnou v˘mûnu oken v Z· – byla vymûnûna okna a dvefie na budovû smûrem do ulice.
• V˘mûnu oken v 2. NP na zdravotním stfiedisku Mûnín.
• Dal‰í men‰í opravy chodníkÛ, úpravy stání pro popelnice pfied bytovkami 401 aÏ 406 a roz-

‰ífiení zadláÏdûní stání pro kontejnery na PET lahve a sklo.

Tento podrobn˘ v˘ãet jsem popsal, abychom si navzájem pfiipomnûli, ãemu jsem vûnovali
mnoho síly a energie, kolik to pfiineslo dobrého a co v‰echno se podafiilo tak, jak jsme si pfied-
stavovali. Nûkteré vûci jsme ne vÏdy zvládli ke spokojenosti Vás v‰ech. Po celou dobu jsme
se snaÏili pracovat ve prospûch celé obce v mnoha oblastí Ïivota – ‰kola, matefiská ‰kola,
hfibitov, kulturní památky, Ïivotní prostfiedí apod. Znaãné nedostatky v‰ak máme v oblasti so-
ciálnû-kulturní, a právû na tento problém se musíme zamûfiit v leto‰ním roce.

âlenÛm zastupitelstva obce jsem za spolupráci podûkoval osobnû. Podûkování za spolupráci
v minulém roce patfií Vám v‰em, za v‰echny vût‰í i men‰í pomoci, za rady, pfiipomínky, pod-
nûty i povzbuzení. Pfieji v‰em hodnû zdraví a ‰tûstí do dal‰ího Ïivota.

Návrh rozpoãtu na rok 2007
Rozpoãet na rok 2007 byl sestaven vedením obce spoleãnû s finanãním a kontrolním v˘-

borem. Pfii sestavování nového rozpoãtu na rok 2007 se vycházelo z v˘sledkÛ hospodafiení roku
2006 s pfiedpokládan˘m v˘hledem na stavební a projekãní práce v roce 2007.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 29. 12. 2006 schválilo rozpoãet pro rok 2007, kter˘
uvefiejÀujeme na stranách Zpravodaje.

Investiãní a neinvestiãní akce zahrnuté do rozpoãtu roku 2007
(pfiedpokládan˘ v˘hled na stavební a projekãní práce v r. 2007)

– Realizace inÏen˘rsk˘ch sítí pro obytnou zástavbu v lokalitû u bytovek.
– Opravy chodníkÛ v obci (pravdûpodobnû v úseku od Radnice aÏ po samoobsluhu Karlova

pekárna).
– Úprava krajnice silnice II/416 vãetnû odvodnûní v úseku od RD ã. 8 aÏ po RD ã. 17

(Rybiãkova ul.).
– V˘stavba autobusové zastávky u Obecního úfiadu Mûnín pro v˘stup cestujících linky ã. 509,

dle nafiízení Odboru dopravy Mûstského úfiadu Îidlochovice.
– Realizace parkovi‰tû pfied Obecním úfiadem Mûnín.
– Opravy místních komunikací – lokální opravy (ulice Ruská, ãást ulice Chaloupky, jednosmûr-

ka u kostela, popfi. místní komunikace u kovárny).
– V˘mûna oken v Z· Mûnín (ve dvorním traktu) a na budovû pohostinství U Hoblika. 
– Vybavení interiéru víceúãelového sálu radnice. 
– Provedení zdravotních fiezÛ stromÛ na místním hfibitovû a u fotbalového hfii‰tû.
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Rozpoãet obce pro rok 2007 – pfiíjmy
návrh [Kã] schváleno [Kã]

1111 2 100 000,- 2 100 000,-

1112 daÀ z pfiíjmu – podnikatelské ãinnosti 900 000,- 900 000,- 

1113 daÀ – kapitálové v˘nosy 130 000,- 130 000,- 

1121 daÀ z pfiíjmu – právnické osoby 2 500 000,- 2 500 000,- 

1122 daÀ z pfiíjmu – obec 0,- 0,-

1211 daÀ – DPH 4 100 000,- 4 100 000,-

1337 komunální odpad od obãanÛ 600 000,- 600 000,-

1341 psi – poplatky 14 000,- 14 000,-

1347 poplatky za hrací automaty 80 000,- 80 000,-

1351 v˘tûÏek z VHP 60 000,- 60 000,-

1361 správní poplatky 46 000,- 46 000,-

1511 daÀ z nemovitostí 1 400 000,- 1 400 000,-

daÀové pfiíjmy 11 930 000,- 11 930 000,-

4112 dotace ‰kolství, v˘kon SP 0,- 0,-

1012 3111 prodej pozemkÛ 200 000,- 200 000,-

2310 2132 pronájem – vodovod 85 000,- 85 000,-

2321 2111 stoãné 600 000,- 600 000,-

3313 2111 trÏba kina 60 000,- 60 000,-

3314 2111 ãtenáfiské pfiíspûvky 1 000,- 1 000,-

3612 2132 nájem – Pobofiil ãp. 62 7 000,- 7 000,-

3639 2111 elektrická energie objektÛ – OÚ, Jalovisko 170 000,- 170 000,-

6171 vnitfiní správa – nájmy

2132 nájmy 447 600,- 447 600,-

3639 2324 za energie – DvÛr, po‰ta, zdravotní stfiedisko 250 000,- 250 000,-

6310 2141 úroky Zbú 170 000,- 170 000,-

ostatní pfiíjmy 1 990 600,- 1 990 600,-

Pfiíjmy celkem 13 920 600,- 13 920 600,-

8115 finanãní prostfiedky ze ZBú 1 153 200,-
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Rozpoãet obce pro rok 2007 – v˘daje
návrh [Kã] schváleno [Kã]

10** Zemûdûlství a lesní hospodáfiství 900 000,- 900 000,-
Pozemky a podnikatelská zóna

22** Doprava 1 479 000,- 1 562 000,-
Silnice, komunikace

23** Vodní hospodáfiství 913 000,- 913 000,-
âOV, pitná voda

31** ·kolství 2 113 100,- 2 113 100,-
Matefiská ‰kola, ‰kolní jídelna, Základní ‰kola

33** Kultura 341 400,- 341 400,-

34** Tûlov˘chova a zájmová ãinnost 170 000,- 170 000,-

36** Bydlení, komunální sluÏby a územní rozvoj 3 412 550,- 3 412 500,-
VO, inÏen˘rské sítû, územní rozvoj

37** Ochrana Ïivotního prostfiedí 1 361 950,- 1 362 000,-

41** Dávky a podpory v sociálním zabezpeãení 10 000,- 10 000,-

43** Sociální péãe – zdravotnû po‰tiÏení 5 000,- 5 000,-

55** PoÏární ochrana 50 000,- 50 000,-

61** Samospráva, Státní správa 3 287 500,- 3 287 500,-
budovy a stavby OU

64** Ostatní ãinnost 64 300,- 64 300,-
ãlenské pfiíspûvky – Region Îidlochovicko, Cezava

V˘daje celkem 14 107 800,- 14 190 800,-

Financování

8124 splátka pÛjãky SFÎP 380 000,-

8124 splátka vodovodu 586 000,-

celkem 966 000,-
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FOTODOKUMENTACE
investiãních a neinvestiãních akcí 

1 – Víceúãelov˘ sál na OÚ,
stav budovy na poãátku rekonstrukce

2 – Zrekonstruovan˘ sál, celkov˘ pohled
3 – Detail schodi‰tû

4 – âistiãka odpadních vod, 
stav po rekonstrukci

5 – Cyklostezka Bluãina–Mûnín

41

52

3



V˘zva k v˘mûnû fiidiãsk˘ch prÛkazÛ
VáÏení obãané, na základû oznámení z Mi-

nisterstva dopravy âR vás upozorÀujeme na nut-
nost v˘mûny fiidiãsk˘ch prÛkazÛ vydan˘ch
od 1. ãervence 1964 do 31. prosince 1993.

BliÏ‰í informace naleznete na úfiední desce
obecního úfiadu, pfiípadnû na dopravnû správních
agendách vydávajícího úfiadu dle místa trvalého
pobytu drÏitele fiidiãského prÛkazu.

Nejãastûj‰í otázky kladené obãany v souvis-
losti s v˘mûnou fiidiãsk˘ch prÛkazÛ:

• Proã si mám vymûnit fiidiãsk˘ prÛkaz jiÏ nyní?
– Pfiedejdete dlouhému ãekání na úfiadu. Ke

konci roku mohou b˘t z provozních dÛvodÛ
v˘mûny fiidiãsk˘ch prÛkazÛ spojeny s velmi
dlouh˘m ãekáním ve frontách na úfiadech.

– Budete mít vystaven fiidiãsk˘ prÛkaz v zá-
konem stanovené lhÛtû. Nelze opomenout,
Ïe fiízením vozidla bez platného fiidiãského
prÛkazu se fiidiã dopou‰tí dopravního pfie-
stupku. Proto, prosím, s v˘mûnou fiidiãsk˘ch
prÛkazÛ za nové neotálejte!

• Kolik mû to bude stát?
– V˘mûna fiidiãsk˘ch prÛkazÛ je osvobozena

od správního poplatku.
• Kde si mohu vymûnit svÛj fiidiãsk˘ prÛkaz?

– Na pfiíslu‰ném pracovi‰ti obecního úfiadu
obce s roz‰ífienou pÛsobností nebo magis-
trátu mûsta na území âR (dle místa trvalého
pobytu drÏitele fiidiãského prÛkazu). Pro ob-
ãany Mûnína je tímto místem Mûstsk˘ úfiad
Îidlochovice, Odbor dopravy, NádraÏní 750
(nová kruhová budova za mostem).

• Co musím míst s sebou?
– platn˘ doklad totoÏnosti (obãansk˘ prÛkaz,

pas),
– jednu fotografii rozmûru 3,5�4,56 cm,
– fiidiãsk˘ prÛkaz, kterému konãí platnost.

• Kdy budu mít vystaven nov˘ fiidiãsk˘ prÛkaz?
– LhÛta pro pfievzetí nového fiidiãského prÛ-

kazu je zpravidla do 15 aÏ 20 dní (podle
poãtu Ïádostí).

Více informací naleznete na internetu na strán-
kách Ministerstva dopravy âR na adrese:

www.mdcr.cz

¤P vydané v období ¤P vydané v období ¤P vydané v období
1. 7. 1964 – 1986 1987–1991 1992–1993

• Kter˘ch fiidiãsk˘ch prÛkazÛ se v˘mûna t˘ká?
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Obecnû závazná vyhlá‰ka obce Mûnín
ã. 01/2006,

o místním poplatku za provoz systému, shromaÏìování, sbûru,
pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání

a odstraÀování komunálních odpadÛ

Zastupitelstvo obce Mûnín se na svém zasedání
dne 29. 12. 2006 usneslo vydat na základû § 14
odst. 2 zákona ã. 565/1990 Sb., o místních po-
platcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a v sou-
ladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona ã.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zfiízení) ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ, tuto obecnû závaznou vy-
hlá‰ku (dále jen „vyhlá‰ka“):

âlánek 1
Pfiedmût a pÛsobnost vyhlá‰ky

Tato vyhlá‰ka stanoví místní poplatek za provoz
systému shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní,
vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ
(dále jen „poplatek“) na území obce Mûnín (dále
jen „obec“) a upravuje podrobnosti vybírání po-
platku, zejména stanoví konkrétní sazbu poplat-
ku, ohla‰ovací povinnost ke vzniku a zániku po-
platkové povinnosti, splatnost a osvobození od
poplatku.

âlánek 2
Poplatník

Poplatníkem je:
a) fyzická osoba, která má v obci trval˘ pobyt;

za domácnost mÛÏe b˘t poplatek odvádûn
spoleãn˘m zástupcem, za rodinn˘ nebo by-
tov˘ dÛm vlastníkem nebo správcem; tyto
osoby jsou obci povinny oznámit jména
a data narození osob, za které poplatek
odvádûjí;

b) fyzická osoba, která má na území obce ve
vlastnictví stavbu urãenou nebo slouÏící k in-
dividuální rekreaci, ve které není hlá‰ena
k trvalému pobytu Ïádná fyzická osoba (dále
jen „stavba“). Má-li k této stavbû vlastnické
právo více osob, jsou povinny platit poplatek
spoleãnû a nerozdílnû, a to ve v˘‰i odpovída-
jící poplatku za jednu fyzickou osobu.

âlánek 3
Správa poplatku

1. Správcem poplatku je Obecní úfiad Mûnín.
2. O fiízení ve vûcech poplatku platí zvlá‰tní

pfiedpisy1, pokud zákon ã. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ, nestanoví jinak.

âlánek 4
Sazba poplatku

1. Sazba poplatku pro poplatníka podle ãlánku
2 písm. a) a b) této vyhlá‰ka ãiní 400 Kã za
kalendáfiní rok a je tvofiena:
a) z ãástky 200 Kã za osobu a kalendáfiní rok

a
b) z ãástky 200 Kã za osobu a kalendáfiní

rok.
Tato ãástka je stanovena na základû sku-
teãn˘ch nákladÛ obce pfiedcházejícího ro-
ku na sbûr a svoz netfiídûného komunál-
ního odpadu (dále jen „skuteãné náklady“). 

2. Rozúãtování skuteãn˘ch nákladÛ je uvedeno
v pfiíloze ã. 1 této vyhlá‰ky, která je její ne-
dílnou souãástí.

3. V pfiípadû zmûny místa trvalého pobytu nebo
zmûny vlastnictví stavby v prÛbûhu kalen-
dáfiního roku se uhradí poplatek v pomûrné
v˘‰i, která odpovídá poãtu kalendáfiních mû-
sícÛ trvalého pobytu nebo vlastnictví stavby
v pfiíslu‰ném kalendáfiním roce. Dojde-li ke
zmûnû v prÛbûhu kalendáfiního mûsíce, je
pro stanovení poãtu mûsícÛ rozhodn˘ stav na
konci tohoto mûsíce.

âlánek 5
Osvobození od poplatku 

1. Od poplatku jsou osvobozeny dûti do tfií let
vûku. 
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2. Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby,
které se prokazatelnû na území obce cel˘ ka-
lendáfiní rok nezdrÏují. 

3. Obãané, ktefií jsou pfiihlá‰eni k trvalému po-
bytu na adrese ohla‰ovny Obecního úfiadu
Mûnín, jejichÏ pobyt není znám.

âlánek 6
Prominutí poplatku

Obec, která poplatek spravuje, mÛÏe na Ïádost
poplatníka poplatek nebo jeho pfiíslu‰enství z dÛ-
vodu odstranûní tvrdosti zcela nebo ãásteãnû
prominout. 

âlánek 7
Splatnost poplatku

1. Poplatek je splatn˘ jednorázovû nejpozdûji
do 31. bfiezna kalendáfiního roku.

2. Vznikne-li poplatková povinnost po lhÛtû uve-
dené v odstavci 1 tohoto ãlánku, uhradí jej po-
platník do 30 dnÛ ode dne vzniku poplatkové
povinnosti.

3. Poplatek lze zaplatit v hotovosti v pokladnû
Obecního úfiadu Mûnín nebo jin˘mi zpÛsoby
stanoven˘mi zvlá‰tním pfiedpisem1. Variabil-
ním symbolem je rodné ãíslo poplatníka.

âlánek 8
Ohla‰ovací povinnost

1. Poplatník podle ãlánku 2 písm. a) této vy-
hlá‰ky je povinen oznámit správci poplatku
vznik a zánik poplatkové povinnosti v dÛsled-
ku vzniku nebo zániku trvalého pobytu v obci,
a to nejpozdûji do 30 dnÛ ode dne, kdy
k nûmu do‰lo. V oznámení uvede své jméno,
pfiíjmení, bydli‰tû a rodné ãíslo.

2. Poplatník podle ãlánku 2 písm. b) této vyhlá‰-
ky je povinen oznámit správci poplatku vznik
a zánik jeho poplatkové povinnosti v dÛsledku
zmûny vlastnictví ke stavbû, a to nejpozdûji
do 30 dnÛ ode dne, kdy tato skuteãnost na-
stala. V oznámení uvede své jméno, pfiíjme-
ní, bydli‰tû, rodné ãíslo a dále evidenãní nebo
popisné ãíslo stavby.

3. Vznik a zánik nároku na osvobození od po-
platku je poplatník povinen správci poplatku

oznámit ve lhÛtû 30 dnÛ ode dne, kdy nastala
skuteãnost rozhodná pro vznik nebo zánik
nároku. 

âlánek 9
Spoleãná ustanovení

1. Nebudou-li poplatky zaplaceny vãas nebo ve
správné v˘‰i, vymûfií obec poplatek platebním
v˘mûrem. Vãas nezaplacené poplatky nebo
jejich nezaplacenou ãást mÛÏe obec zv˘‰it
aÏ na trojnásobek. Vymûfiené poplatky se za-
okrouhlují na celé koruny nahoru.

2. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou po-
vinnost stanovenou touto vyhlá‰kou, lze dluÏ-
né ãástky vymûfiit nebo domûfiit do 3 let od
konce kalendáfiního roku, ve kterém povin-
nost vznikla.

3. Byl-li pfied uplynutím této lhÛty uãinûn úkon
smûfiující k vymûfiení nebo domûfiení poplatku,
bûÏí tfiíletá lhÛta znovu od konce roku, v nûmÏ
byl poplatník o tomto úkonu uvûdomûn. Vy-
mûfiit a domûfiit poplatek lze nejpozdûji do 10
let od konce kalendáfiního roku, ve kterém po-
platková povinnost vznikla.

4. Kontrolu osob podléhající poplatkové povin-
nosti vykonává správce poplatku.

âlánek 10
Závûreãná ustanovení

1. Tato vyhlá‰ka nab˘vá úãinnosti dne 1.1. 2007.
2. Zru‰uje se obecnû závazná vyhlá‰ka obce

Mûnín ã. 04/2005, o místním poplatku za pro-
voz systému, shromaÏìování, sbûru, pfiepra-
vy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunál-
ních odpadÛ.

1) zákon ã. 337/1992 Sb., o správû daní a po-
platkÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

starostka obce

místostarosta
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Pozemkové úpravy v katastru obce Mûnín
Komplexní pozemková úprava v obci Mûnín

byla zahájena v roce 1998 na Ïádost obce a Po-
zemkového fondu Brno-venkov, kter˘ v té dobû
vlastnil víc jak 50 % pÛdy v na‰í obci. Tato po-
zemková úprava byla pro nedostatek finanã-
ních prostfiedkÛ ze strany Pozemkového úfiadu
Brno-venkov pfieru‰ena. Mezi tím Pozemkov˘
fond âR postupnû prodával státní pÛdu a do‰lo
k v˘razné zmûnû vlastnick˘ch pomûrÛ v katas-
tru obce Mûnín. Ke znovuzahájení komlexní po-
zemkové úpravy je tfieba zjistit znovu seznam
vlastníkÛ pÛdy a získat souhlas vlastníkÛ, ktefií
obhospodafiují víc jak 50 % pozemkÛ. 

Mnozí z vás, ale zejména majitelé zemûdûl-
sk˘ch pozemkÛ, si v‰ímají neudrÏitelného stavu,
v jakém se nachází evidence pozemkového
majetku v katastru nemovitostí. Najít a vytyãit
vlastní pozemky, vypofiádat dûdictví, darovat
nebo prodat zemûdûlské pozemky – to vÏdy na-
ráÏí na váÏné potíÏe s Katastrálním úfiadem. Pfií-
ãina spoãívá pfiedev‰ím v tom, Ïe po desítky let
nebyl katastr nemovitostí fiádnû veden, práva
k pozemkovému majetku nebyla respektována.

Pfii komplexní pozemkové úpravû se provede
podrobné zamûfiení pozemkÛ, budou vyjasnûny
nároky vlastníkÛ zemûdûlské pÛdy a odstranû-
ny nepfiesnosti vedené v katastru nemovitostí.
Po této reorganizaci jiÏ zcela zaniknou pochyb-
nosti o tom, kde se konkrétní pozemek nachází,
protoÏe s vyuÏitím digitální katastrální mapy je
moÏno kaÏd˘ pozemek bez potíÏí vytyãit. Ne-
mal˘ pfiínos pozemkov˘ch úprav pro vlastníky
pozemkÛ spoãívá ve vyjasnûní nájemních smluv

se zemûdûlsk˘mi podnikateli. Tyto nové smlou-
vy mnohem lépe a pfiehlednûji stanoví práva
a povinnosti nájemcÛ zemûdûlské pÛdy. V rámci
pozemkov˘ch úprav je provádûna v˘stavba no-
v˘ch polních cest, které zpfiístupÀují pozemky,
objevují se v˘sadby doprovodn˘ch alejí podél
tûchto cest. Jsou pfiipraveny nebo uskuteãÀo-
vány projekty chránící pÛdu pfied vodní na vûtr-
nou erozí. Také jsou uskuteãÀovány úpravy vod-
ních tokÛ v krajinû, nûkde se pfiipravuje proti-
povodÀová ochrana obcí. Na vhodn˘ch místech
jsou vysazovány plochy remízkÛ a ochrann˘ch
lesních pásÛ. To v‰e – polní cesty, vodohospo-
dáfiské a krajináfiské úpravy jsou v˘sledky po-
zemkov˘ch úprav. 

Pozemková úprava tedy mÛÏe pfiinést mno-
ho pozitivního. MÛÏe odstranit nepofiádky v ka-
tastru nemovitostí, mÛÏe uskuteãnit zmûny k lep-
‰ímu uspofiádání krajiny v okolí obce. Konkrétní
projekt pozemkové úpravy je ãasovû nároãn˘,
protoÏe v‰echny návrhy musí b˘t projednány
s kaÏd˘m vlastníkem pozemkÛ. Pozemkové
úpravy, jejich projektování i uskuteãÀování, fi-
nancuje stát ze státního rozpoãtu. Tedy bez po-
vinnosti majitelÛ pozemkÛ finanãnû se na po-
zemkov˘ch úpravách podílet. Pozemková úpra-
va v katastru na‰í obce bude navazovat na
pozemkové úpravy sousedních obcí a umoÏní
realizaci územního systému ekologické stability,
kter˘ je pfiipravován v rámci sdruÏení obcí Ce-
zava. Nutn˘m pfiedpokladem tohoto v˘sledku je
aktivní spolupráce vlastníkÛ zemûdûlské pÛdy
a obce Mûnín.

Mûnínsk˘ zpravodaj z prosince 1996 a z ãer-
vence 1997 seznámil ãtenáfie s historií Sokola
v Mûnínû. Tehdy se jednalo o 90. v˘roãí zalo-
Ïení jednoty. 7. fiíjna 2006 jsme si pfiipomnûli
jiÏ 100. v˘roãí trvání Sokola v Mûnínû. V˘stavka
historick˘ch fotografií bude instalována pfii jed-

nání valné hromady jednoty v bfieznu tohoto
roku. Zafiízení Sokola plnû slouÏí ‰iroké vefiej-
nosti. V dopoledních hodinách ‰kolní tûlov˘-
chovû, odpoledne pak aÏ do veãerních hodin je
vyuÏíváno ‰irokou verejností. Na protej‰í stranû
vidíte rozpis cviãení pro období 2006–2007.

Z ãinnosti Sokola Mûnín
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Informace pro obãany ve formû SMS

– Telefonní ãíslo lze zavést i manuálnû nahlá-
‰ením na OÚ Mûnín.

– Ze systému se lze libovolnû odhlásit.
– Pokud se cel˘ text nevejde do SMS zprávy,

bliÏ‰í informace najdete na webu. Zpráva SMS
bude v úvodu obsahovat název obce, aby
obãan vûdûl od koho SMS pfii‰la (v telefonu
pfiíjemce se zobrazuje jako odesílatel operátor
uÏivatele). 

– Pokud napfi. star‰í obãané mobilní telefon ne-
mají, je moÏno volit variantu, Ïe místo nich se
do systému pfiihlásí osoba jim blízká, která je

schopna jim zprávu pfiedat (syn, dcera, sou-
sed, opatrovník apod.).

– Systém lze vyuÏít nejen pro informování trvale
Ïijících obyvatel, ale i chatafiÛ a chalupáfiÛ.

– SMS odesílá operátor! To znamená, Ïe u do‰lé
SMS se zobrazuje fiktivní ãíslo operátora, ze
kterého SMS do‰la. Na takovou SMS se nedá
odpovídat. Pokud obãan na takovou SMS od-
poví, zpráva nikam nedojde.

– SMS, která pfiijde zájemcÛm, je pro nû zdar-
ma, náklady nese obecní úfiad.

Podrobnûj‰í informace k této sluÏbû:

Oldfiich OdráÏka, starosta

Chcete zdarma dostávat na mobilní telefon
dÛleÏité informace z Obecního úfiadu?

Obecní úfiad Mûnín prostfiednictvím fy Triada, spol. s r.o., pofiídil zku‰ební verzi programu „Zasílání
SMS obãanÛm zdarma“.

Obãané, ktefií mají u tuto sluÏbu zájem, se mohou pfiihlásit tímto zpÛsobem:

• Napi‰te z Va‰eho mobilního telefonu SMS zprávu ve tvaru MENIN URAD P
– neboli: MENIN (mezera) URAD (mezera) P
– nezáleÏí na velikosti písmen
Zprávu za‰lete na telefonní ãíslo: 736 300 736

V pfiípadû dostateãného zájmu z fiad obãanÛ Obecní úfiad tuto sluÏbu zavede.

15–16
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Raffelspergrova mapa Moravy a Slezska

Autor mapy Franti‰ek Raffelsperger, kter˘ se
narodil 23. záfií 1793 v Modré (Modern) v Uhrách,
vystudoval reálnou akademii ve Vídni. Po stu-
diích se vûnoval geologii a díky tomu procestoval
„kfiíÏemkráÏem“ âechy, Moravu a Rakousy.

V roce 1836 vydal Togoghraphisches Lexicon
– seznam v‰ech obcí a mûst rakouského císafi-
ství. Raffelspergerova mapa Moravy a Slezska
v ãeské a nûmecké verzi vycházela v jednotli-
v˘ch vydáních od roku 1842 v rychlém sledu za
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sebou. âeské deváté vydání z roku 1851, které
otiskujeme, je doslova pfieplnûno údaji, aÏ se
stává témûr nepfiehledn˘m. Mapa ukazuje hra-
nice zemû Moravské, která je dále dûlena na kraj
brnûnsk˘ a kraj olomouck˘ (dvacet pût okresních
hejtmanství není v mapû zakresleno) a hranice
Slezska, které tvofiilo samostatn˘ kraj. Takto byly
Morava a Slezsko správnû rozdûleny v letech
1850–1855. 

Z mapy lze vyãíst i prÛbûh hranic zemsk˘ch
soudÛ, kolegiálních (sborov˘ch) soudÛ, okresních
soudÛ, sídlo vy‰‰ího zemského soudu, sídla zem-
sk˘ch soudÛ, kolegiálních (sborov˘ch) trestních
soudÛ a okresních soudÛ. Základní jednotkou
státní soudní pravomoci se staly okresní soudy,
které pÛsobily jako samosoudy. Okresní sborové
trestní soudy vykonávaly v obvodû nûkolika okres-
ních soudÛ v˘luãnû trestní pravomoc. Nadfiíze-
nou instancí okresních soudÛ se staly zemské
nebo krajinské soudy. Na Moravû jich bylo ‰est
a ve Slezsku dva. V Brnû od roku 1850 sídlil
vrchní (vy‰‰í) zemsk˘ soud (vyznaãen˘ na mapû
dle legendy dvûma tlust˘mi ãarami). Arabsk˘mi

ãísly 1– 8 jsou oznaãeny jednotlivé zemské sou-
dy, patrnû pro rychlej‰í orientaci v mapû.

Jak z názvu mapy vypl˘vá, nevûnuje se Raffels-
perger jen politické správû a soudnictví, ale i teh-
dej‰ímu národnostnímu sloÏení Moravy a Slezska.
Barevnû jsou rozli‰ena teritoria ob˘vaná Nûmci
(ãervenû), Slovany (zelenû) a „slovansky mluvící-
mi Vlachy“ – správnû patrnû Valachy (Ïlutû). Velká
písmena D (Nûmci), C (âe‰i), P (Poláci) a S (Slo-
váci) volnû na mapû umístûna v hranicích Moravy
Slezska pak konkrétnûji vypovídají o národnosti
a fieãi místního obyvatelstva. âísla pfii názvech
obcí a mûst znaãí poãet obyvatel.

Autor mapy, jako odborník ve vûcech po‰tov-
nictví, nemohl opomenout zaznamenat v mapû
údaje t˘kající se právû po‰t. V tûchto mûstech,
jejichÏ poãáteãní písmeno v názvu je zdÛraznûno,
sídlily po‰tovní úfiady, koÀské pfiepfiahy nebo tam
byly umístûny po‰tovní schránky. Nezapomnûl ani
na Ïeleznici, dálnopis a v neposlední fiadû ani na
speciální oznaãení tehdy splavn˘ch fiek.

Mapa je vybavena téÏ mílov˘m mûfiítkem, kde
9 mil = 36 000 sáhÛ, mûfiítko mapy je 1: 760 000. 

V˘stava se koná v sobotu 24. února 2007 v sále Obecního úfiadu v Mûnínû
Zahájení v 9 hodin, od 15 hodin hudba DONAVA

Obãerstvení – tombola

Zveme v‰echny obãany k posezení u vína a hudby

SPOJENOU S OCHUTNÁVÁNÍM

V¯STAVU VÍN

âesk˘ zahrádkáfisk˘ svaz, ZO Mûnín
Vás srdeãnû zve na
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ÚDAJE Z EVIDENCE OBYVATEL K 31. 12. 2006

Typ-události poãet obãanÛ

Narození 21
Úmrtí 16
SÀatek 10
Rozvod 8
Pfiistûhování 35
Odstûhování 36
Stûhování v obci 9

Poãet obãanÛ k 31. 12. 2006 1 631
(Ïeny 821 – muÏi 810)

Obãanské prÛkazy a cestovní pasy,
v˘pisy z Rejstfiíku trestÛ vydávají: 

– matrika Bluãina 
– matrika Îidlochovice 

Matrika Bluãina
má pro vefiejnost otevfieno:

– pondûlí, stfieda 8.00–12.00 hod.
13.00–17.00 hod.

telefon do Bluãiny:
547 235 221
547 235 306

Matrika Îidlochovice
má pro vefiejnost otevfieno:

– pondûlí, stfieda 8.00–17.00 hod.
po cel˘ den

telefon do Îidlochovic:
547 428 744 – hlavní matrika
547 428 742 – evidence obyvatel
547 428 743 – obãanské prÛkazy,

cestovní pasy

Matrika Îidlochovice sdûlila, Ïe pfii po-
tfiebû obãanÛ vyfiídí naléhavé záleÏitosti
obãanÛ i mimo úfiední hodiny (napfi. vydání
cestovního pasu s pfiíplatkem – do druhého

dne, nebo kdyÏ mají obãané cestu k lékafii
v neúfiední den). 

V˘pis z rejstfiíku trestÛ kromû matriky
v Bluãinû a v Îidlochovicích je moÏné získat
na poãkání na magistrátû mûsta Brna, Ma-
linovského nám. 

Patnáctiletí obãané, ktefií Ïádají o vy-
dání prvního obãanského prÛkazu, po-
stupují následovnû:
– nejprve si na pfiíslu‰ném OÚ (kam patfií

trval˘m pobytem) vyzvednou pfiihla‰ovací
lístek (zde doloÏí svÛj rodn˘ list), 

– následnû se s pfiihla‰ovacím listem obrátí
na matriku v Îidlochovicích, oddûlení ob-
ãansk˘ch prÛkazÛ, kde jim bude ob-
ãansk˘ prÛkaz vystaven.

Doklady, které jsou nutné k vydání prvního
obãanského prÛkazu:
– rodn˘ list, 
– oddací list rodiãÛ,
– popfi. cestovní pas (pokud je jiÏ vydán), 
– 1 foto, 
– kopii pfiihla‰ovacího lístku (obdrÏíte na

obecním úfiadû).



Provoz Sbûrného místa ve Dvofie za radnicí bude zahájen od 1. 4. 2007. Lze zde
vÏdy v sobotu v dobû od 16 do 18 hodin ukládat:

• stavební suÈ a hlínu do pfiistaveného kontejneru – v‰e v‰ak v men‰ím mnoÏství, v˘voz
velkého mnoÏství tohoto odpadu si zajistí obãan sám. UloÏení tohoto odpadu je za men‰í
poplatek.

• velkoobjemov˘ odpad – lze uloÏit napfi. star˘ nábytek, PVC, linolea, koberce, matrace
apod. UloÏení tohoto odpadu je bez poplatku.

• nebezpeãn˘ odpad – ten v‰ak jen 2x roãnû, neboÈ se provádí mobilním svozem. Ter-
míny budou vãas oznámeny místním rozhlasem.

Îádáme obãany, aby nebezpeãn˘ odpad uloÏili do sbûrného místa jen ve vyhlá-
‰en˘ch termínech (nikoli v prÛbûhu roku).

V uveden˘ch termínech mohou obãané na Sbûrném místû odevzdat:

• televize, rádia

• ledniãky, mrazniãky

• nádoby ze Ïelez. kovÛ od ‰kodlivin

• odpadní motorové a pfievodové oleje

• olovûné akumulátory vãetnû kyseliny

• plastové nádoby od ‰kodlivin

• pneumatiky – osobní nebo motocyklové

• vyfiazené léky

• záfiivky, v˘bojky

• zbytky barev, odpadní fiedidla, rozpou‰-
tûdla – v‰e vãetnû obalu

• zbytky prostfiedkÛ na ochranu rostlin

Sbûrné místo odpadu ve DVO¤E u kostela

V Jalovisku obãané nebezpeãn˘ odpad v uveden˘ch termínech uloÏí v blízkosti ãe-
kárny âSAD.

UloÏení nebezpeãného odpadu je bez poplatku.

Úfiední hodiny pro vefiejnost 
na Obecním úfiadû Mûnín:

Po 8.00 –17.00 
St 8.00 –17.00
Pá 8.00 –10.00

Po‰ta Mûnín od 1. 2. 2007: 

Po 8.00 –10.00 14.00 –17.00 
Út 8.00 –11.00 13.00 –15.00
St 8.00 –10.00 14.00 –18.00
ât 8.00 –11.00 13.00 –15.00
Pá 8.00 –11.00 13.00 –15.00

Knihovna Mûnín:

Po 15.00 –17.00
St 15.00 –17.00

Sbûrna prádla – na radnici:

Po 8.00 –11.00
14.00 –17.00
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Informace pro obãany – poplatky
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– Poplatky za komunální svoz dle Obecnû závazné vyhlá‰ky ã. 01/2006 zÛstávají pro
leto‰ní rok beze zmûn tj. 400 Kã/osoba/rok.

– Poplatek ze psÛ ãiní 50 Kã/rok.

Oba poplatky se zaãnou vybírat od 26. 2. 2007 hotovû do pokladny, v kanceláfii Sbûrny
prádla nebo administrativy.

Obãané mohou poplatky uhradit i bezhotovostnû, a to na úãet obce Mûnín:

ã. úãtu: 1349490369/0800 

VS pro komunální odpad = 071337 xxx (xxx = ãíslo popisné).
VS pro poplatek pes = 071341 xxx (xxx = ãíslo popisné).

Svozová firma AVE CZ Brno trvá na tom, aby kaÏdá domácnost mûla alespoÀ 1 po-
pelnici (mÛÏe b˘t i více popelnic). K popelnicím mohou obãané pfiiloÏit igelitov˘ pytel,
kter˘ je dodán firmou a je zpoplatnûn (1 ks za 15 Kã). Pytle se prodávají na OU Mûnín.
Jiné igelitové pytle nebo naplnûné sáãky firma nesveze.

Stejn˘ problém je i u plastového odpadu. Plastové lahve pfied vhozením je nutné
úplnû zmaãkat. Kontejnery jsou ãasto pfieplnûny a hlavním dÛvodem je, Ïe obãané vha-
zují plastové lahve nezmaãkané. Tyto svozy jsou zahrnuty do poplatkÛ za komunální
odpad. Jejich ãetnost má za následek zvy‰ující se náklady za úhrady svozÛ, v koneãném
dÛsledku tyto náklady pocítí sami obãané, a to zv˘‰ením roãního poplatku na osobu. 

Kontejner na papír slouÏí k uloÏení pouze papírÛ, kartonÛ, ãasopisÛ. Do tohoto kon-
tejneru není moÏné ukládat jin˘ napfi. bûÏn˘ komunální nebo velkoobjemov˘ odpad.

Na místním hfibitovû jsou ve skladu umístûny pojízdné kontejnery, do kter˘ch je po-
voleno ukládat pouze odpad z hrobÛ a prostranství hfibitova. NeslouÏí pro ukládání bûÏ-
ného odpadu z domácností.

Zastupitelstvo obce Mûnín odsouhlasilo na svém zasedání dne 17. 10. 2006, aby popla-
tek za vypou‰tûní odpadních vod do kanalizace, tzv. STOâNÉ, bylo vybíráno 2� roãnû.
Zálohovû v dubnu aÏ kvûtnu a koneãné vyúãtování v fiíjnu aÏ listopadu. MoÏnost placení
záloh doporuãujeme domácnostem s vût‰ím poãtem osob, v závûru roku je ãástka pro nû-
které domácnosti finanãnû neúnosná. 

V˘bûr bude probíhat v úfiední dny v kanceláfii administrativy
OÚ Mûnín. Obãané mohou zvolit v˘‰i zálohy podle finanãních
moÏností, minimálnû v‰ak poloviãní ãástku celkové v˘‰e. Zá-
lohy lze provést platbou i bezhotovostnû na úãet obce:

ã. úãtu: 1349490369/0800
VS 07 2321 xxx (xxx = ãíslo popisné).
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Zastupitelstvo vze‰lé z komunálních voleb
Do 15ãlenného zastupitelstva obce Mûnín byli
zvoleni:

Za ODS: Zdenûk Jochman
Milo‰ Musil
Jifií Richter
Marek Aujezdsk˘
Jifií Musil
Lubomír Michálek

Za KDÚ-âSL: Oldfiich OdráÏka
Antonín Kment
Dalibor Gold
Jan Aujesk˘
Pavel Kovaã
Miroslav Sekanina
Josef Novotn˘
Miroslav ·indeláfi
Zdenûk Chudáãek

Na ustavujícím zasedání byli zvoleni: 

starostou obce Oldfiich OdráÏka 

místostarostou Antonín Kmet

radní Zdenûk Jochman
Dalibor Gold
Jifií Musil

Do kontrolního v˘boru byli zvoleni:

Pavel Kovaã
Lubomír Michálek
Marek Aujezdsk˘ 

Do finanãního v˘boru byli zvoleni:

Milo‰ Musil
Jan Aujesk˘
Miroslav ·indeláfi

SloÏení komisí pfii obecním úfiadû Mûnín:

– Komise v˘stavby:
Sekanina Miroslav, ·indeláfi Miroslav,
Richter Jifií

– Komise Ïivotního prostfiedí a pofiádková:
Novotn˘ Josef, Aujesk˘ Jan,
Chudáãek Zdenûk

– Komise ‰kolská:
Gold Dalibor, Jochman Zdenûk 

– Komise kulturní a sociální:
Michálek Lubomír, Aujezdsk˘ Marek,
OdráÏka Oldfiich, Kment Antonín
Lauterbachová Marie, Bednariková RÛÏena

� Opravy chodníkÛ na Krakovû
Nová autobusová zastávka IDS U ml˘na �

FOTODOKUMENTACE
investiãních a neinvestiãních akcí 
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Informace z povûfiené obce Îidlochovice

Za odbûr podzemní vody ze studny pro indi-
viduální zásobování domácnosti pitnou vodou
se povaÏuje odbûr podzemní vody, u nûhoÏ je úãe-
lem nakládání s vodami uvedené v platném povo-
lení – odbûr vody pro zásobování domácnosti nebo
je pouÏita jiná formulace vyjadfiující tento úãel. 

Odbûr podzemní vody ze studny vybudované
pfied 1. 1. 1955 se povaÏuje za povolen˘, nehledû
na to, Ïe v listinné podobû Ïádné rozhodnutí vydá-
no b˘t nemuselo. Pokud zároveÀ odbûr podzemní
vody slouÏí, podle prohlá‰ení odbûratele, k indivi-
duálnímu zásobování domácnosti pitnou vodou (tzn.
napfi. k vafiení, splachování WC, zalévání zahrady,
mytí vozidla, napájení zvífiat apod.), povaÏuje se
odbûr za povolen˘ i po 1. 1. 2008 a o Ïádné nové
povolení není tfieba Ïádat. Není podstatné, zda se
jedná o zásobování domácnosti v místû trvalého
bydlení nebo jinde, napfi. v místû rekreaãní chaty ãi
chalupy.

Odebírat podzemní vodu ze studny vybudo-
vané po 1.1.1955 lze pouze na základû platného
povolení pfiíslu‰ného správního orgánu (vodopráv-
ního úfiadu). Pokud o vydání povolení nebylo v mi-
nulosti poÏádáno a povolení nebylo vydáno, je ne-
zbytné co nejdfiíve o vydání povolení poÏádat po-
vûfien˘ obecní úfiad (MûÚ Îidlochovice, vodoprávní
úfiad). 

V‰echna vydaná povolení ke stavbû studny
a odbûru vody pro individuální zásobování vo-
dou jednotliv˘ch domácností zÛstávají v plat-
nosti, dnem 1. 1. 2008 nezanikají!

K odbûru povrchové vody (tj. napfi. voda v po-
toku, v rybníku, v fiece apod.) není vyuÏíváno zvlá‰t-
ní technické zafiízení (napfi. ãerpadlo), ale voda je
odebírána napfi. pfiímo konví, pak Ïádné povolení
není tfieba. Pokud je k odbûru povrchové vody vy-
uÏíváno zvlá‰tní technické zafiízení (napfi. ãerpadlo,
trkaã apod.), pak je tfieba povolení pfiíslu‰ného po-
vûfieného obecního úfiadu (vodoprávní úfiad) se
souhlasem správce toku, a to bez ohledu na mnoÏ-
ství odebrané vody.

– Kdo je „osoba s odbornou zpÛsobilostí“?
Za osobu s odbornou zpÛsobilostí se povaÏuje

hydrogeolog podle zákona ã. 62/1988 Sb., o geolo-

gick˘ch pracích a o âeském geologickém úfiadu,
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Jeho vyjádfiení je
podkladem vydání povolení k odbûru podzemní
vody, pokud vodoprávní úfiad ve v˘jimeãn˘ch pfií-
padech nerozhodne jinak. Doporuãuje se proto
pfied podáním Ïádosti konzultovat tuto otázku s pfií-
slu‰n˘m vodoprávním úfiadem.

¤ízení o vydání povolení k odbûru podzemní
vody, k odbûru povrchové vody ani fiízení k vydání
povolení k vypou‰tûní odpadních vod do vod povr-
chov˘ch nebo podzemních nepodléhá správnímu
poplatku.

Nejsou-li zachovány doklady (povolení) ke
stavbû studny a k odbûru podz. vody (vybudo-
vané po roce 1955), z nichÏ by bylo moÏné zjis-
tit úãel, pro kter˘ by stavba byla povolena, je
tfieba uãinit následující:

PfiedloÏit vodoprávnímu úfiadu MûÚ Îidlochovice
tyto doklady:
• Zjednodu‰enou dokumentaci stavby studny

(pasport stavby)
• Vyplnûn˘ formuláfi – „Îádost o povolení k od-

bûru podzemních vod pro potfieby jednotli-
v˘ch obãanÛ domácností“.

Vysvûtlivky:
a) Pasport stavby (dokumentace k legalizaci stav-

by studny) náleÏitosti (dle vyhl. ã. 499/2006
o dokumentaci staveb):
1. údaje o úãelu a místu stavby studny, jméno

a pfiíjmení a adresu místa trvalého pobytu
vlastníka studny, parcelní ãísla pozemku
podle katastru nemovitostí s uvedením
vlastnick˘ch nebo jin˘ch práv a údaje o roz-
hodnutích o stavbû; pokud se rozhodnutí
nezachovala, alespoÀ pravdûpodobn˘ rok
dokonãení stavby,

2. situaãní v˘kres skuteãného stavu území
v mûfiítku katastrální mapy nebo vût‰ím se
zakreslením polohy stavby studny,

3. stavební v˘kres vypracovan˘ podle sku-
teãného provedení stavby studny s pfií-
slu‰n˘m fiezem, s popisem stavby studny
podle souãasného, popfiípadû uvaÏova-

Povolení ke stavbû studny a odbûru podzemní vody
pro individuální zásobování jednotliv˘ch domácností

a odbûru povrchov˘ch vod



Od sjednocení tûlov˘chovy po souãasnost I.

Kdy a jak, slavnostnû, administrativnû, hladce
ãi s obtíÏemi se tak stalo? Nelze zjistit. Zápisy
z tohoto období neexistují a pamûtníci nepama-
tují. Jedno v‰ak bylo jisté. Oddíl kopané pfii TJ
Sokol procházel od poãátku stejn˘mi obtíÏemi
jako samotná jednota. Chybûli vedoucí, trenéfii,
byly nedostatky ve vybavenosti, vznikaly vleklé
potíÏe finanãní a více ménû docházelo ke ‰ko-
dám z narÛstání rozporÛ mezi ãleny oddílu háze-
né a kopané, jakoby spoluÏití v jednom sportov-
ním klubu v dobû nesvobody bylo zapomenuto.

Kopaná zaãínala po sjednocení tûlov˘chovy
hrát mistrovské zápasy v nejniÏ‰í tfiídû. Dochá-
zelo k ãastému stfiídání vedoucích oddílu kopané
i hráãÛ. V roce 1950 hráli za I. MuÏstvo kopané
oddílu Sokola Mûnín hráãi: J. Kaplan, L. Pryma,
F. Mifek, V. Vlasák, J. Luk‰, F. Koneãn˘, J. Mal˘,
J. Vesel˘, N. Alex, V. Povoln˘, V. Studen˘. Jak
dlouho v tomto sloÏení muÏstvo hrálo, nebylo zji‰-
tûno. Nedochovaly se záznamy, stûÏí se z úst-
ního podání podafiilo sestavit pfiehled pfiedsedÛ
oddílu kopané a sestavit posloupnost, Ïel u mno-
h˘ch bez urãení doby v˘konu funkce.

Prvním pfiedsedou oddílu kopané po sjednocení
tûlov˘chovy byl pravdûpodobnû Karel Klement,
po nûm Antonín ·tandl, Franti‰ek Mrkvica, Ladi-
slav Koneãn˘ (1958–1960), Franti‰ek Baranãic
(1961–1963), Bfietislav Povoln˘ (1963 – nezji‰-
tûno), Ludvík Zádrapka (1968 –1969).

Pomalu, velmi pomalu se oddíl „prokopával“
k lep‰ímu umístûní. Bylo nutno vynaloÏit nesmír-
né úsilí a vykonat mnoho práce, neÏ-li v˘bor TJ
Sokol ve schÛzi 18. 5. 1963 mohl konstatovat:
„âinnost v oddílu kopané je ponûkud lep‰í, ov‰em
jen po stránce fotbalov˘ch utkání.“ V té dobû jiÏ
hrálo I. MuÏstvo ve zcela nové sestavû: F. Buch-
ta, J. Pustina, L. ·tûpánek, F. Povoln˘, J. Koneã-
n˘, A. Slezák, L. Zeman, M. Pobijal, J. Michálek,
L. Mares, A. Boháãek.

I. muÏstvo skonãilo v roce 1963 v okresním pfie-
boru na 5. místû, ale kdyÏ bylo provedeno hod-
nocení podzimní ãásti soutûÏního roku ve v˘bo-
ru Sokola, nebylo nikterak pfiíznivé: „âinnost
oddílu kopané v podzimním kole byla následující:
I. MuÏstvo skonãilo na posledním místû, dorost
téÏ na posledním místû, jen Ïáci obsadili první
místo v soutûÏi.“
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ného zpÛsobu uÏívání a s vyznaãením je-
jich rozmûrÛ,

4. technick˘ popis stavby a jejího vybavení.

(Poznámka: Zpracovatel pasportu – technické
vzdûlání – i bez autorizace, pfiípadnû obãan, ale
dokumentace musí mít v‰echny náleÏitosti!)

b) Îádost o povolení k odbûru podzemních vod
pro potfieby jednotliv˘ch obãanÛ domácností 
(pfiíloha ã. 2 vyhl. ã. 432/2001 Sb. )

Tiskopisy „ Îádost o povolení k odbûru pod-
zemních vod pro potfieby jednotliv˘ch obãanÛ
(domácností)“ jsou k vyzvednutí na MûÚ Îidlo-
chovice i na OÚ Mûnín. 

Mûstsk˘ úfiad Îidlochovice
Odbor Ïivotního prostfiedí
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Blahopfie
jeme

V loÀském roce oslavili na‰i obãané svá v˘znamná 
Ïivotní v˘roãí. V‰em oslavencÛm pfiejeme pevné zdraví,
Ïivotní elán a spokojenost do dal‰ích let.

65. narozeniny
pan âermák Zdenûk 
pan Fidler Josef
pan Hrdliãka Jan
paní Hrdliãková BoÏena
paní Ianosteac Antonia 
paní Kopfiivová Irena 
pan OdráÏka Vojtûch
paní OdráÏková Anna
paní Povolná Eva 
paní Pfiíhodová Alena 
paní Repa‰ská Viktoria
paní Richterová Jana 
paní StráÏnická Helena 
pan ·indeláfi Miroslav
paní Vaculová Marie
pan Vejplacha Josef
pan Zeman Jan 

70. narozeniny 
pan ëásek Jaroslav
paní Hudeãková Marie
paní Jahodová Jarmila
paní Jedliãková Eva 
pan Kadlec Karel
pan Koneãn˘ Jozef
paní Koneãná Kvûtoslava 
paní Kopfiivová BoÏena
paní Maresová ZdeÀka 
paní Nagyová Marie
paní Strouhalová Zdenka 
pan Urbánek Jaroslav
pan Vacula Josef
pan Vanûk Antonín 

75. narozeniny 
pan Bedfiich Josef 
paní Brelová Libu‰e 
paní Horáková Jarmila 
paní Kopfiivová RÛÏena 
paní Lauterbachová BoÏena 
pan Mares Vladimír
pan Palán Josef
paní Vognárková Kvûtoslava
pan Zmrzl˘ Stanislav 

80. narozeniny
paní Gargulová Jarmila 
paní Grolichová Anna
pan Schneider Josef
paní ·iroká Franti‰ka 
pan ·irok˘ Miroslav 
paní Tunková Marie 
pan Vognárek Jaroslav

85. narozeniny
pan Gargula Josef 
paní Kir‰ová Marie 
pan Kopfiiva Jan 
pan Zmrzl˘ Oldfiich

92. narozeniny
paní Novotná Arno‰tka  
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95. narozeniny oslavili
9. února paní Bádrová Îofie 

10. února paní Rotalová Anna 

95. narozeniny oslaví
7. dubna paní Kuglerová Anna 

94. narozeniny oslavil
12. ledna pan Hrdliãka Ferdinand

94. narozeniny oslaví
9. dubna pan Baxant Vladislav 

92. narozeniny oslavila
17. února paní Hyttychová Jarmila 

90. narozeniny oslavila
12. ledna paní Hrozková Franti‰ka 

90. narozeniny oslaví
8. bfiezna paní Musilová RÛÏena 

19. dubna pan Barták Vladimír 

85. narozeniny oslavila
22. ledna paní ·indeláfiová BoÏena 

85. narozeniny oslaví 
8. dubna paní Hrdliãková BlaÏena 

17. kvûtna paní Kopfiivová Anna

80. narozeniny
pan Hytych Jan
paní Kopfiivová Vojtû‰ka 
pan Nechvátal Franti‰ek 
paní Wagnerová Jarmila 
paní Zmrzlá Zdenka 

75. narozeniny
paní Balvínová Marie 
paní Hytychová Aloisie 
pan Lauterbach Svatoslav 
paní Louãková Vlasta 
paní OndrÛjová AneÏka 
paní Pustinová Franti‰ka 
paní Sládeãková Mária 

70. narozeniny 
paní Kadlecová Anna 

65. narozeniny
pan Barabá‰ Jindfiich 
paní Barto‰ková Emilie 
paní Goldová Magdalena 
paní Chládková Marie 
pan Kordík Franti‰ek 
paní Lörinczová Anna 
paní Ma‰ová Drahomíra 
paní Strouhalová Stanislava 

V první polovinû nového roku 2007 se doÏívají 
v˘znamn˘ch v˘roãí na‰i obãané, 
kter˘m pfiejeme pevné zdraví, hodnû elánu a spokojenosti 
do dal‰ích let. 
Nejstar‰ím obãanÛm pfiipojujeme i malou kytiãku.
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MládeÏ v SK Mûnín
Fotbalové muÏstvo pfiípravky SK Mûnín v mi-

nulém roce absolvovalo úspû‰nû zimní pfiípravu
v mûnínské sokolovnû s vysokou úãastí hráãÛ,
coÏ se projevilo v jarní ãásti soutûÏe. Skonãili
jsme na pûkném druhém místû. Kromû toho jsme
odehráli i dva turnaje, jeden v Rajhradû a druh˘
na na‰em hfii‰ti za úãasti osmi celkÛ.

Po odchodu nûkolika hráãÛ do ÏákÛ bylo nutno
muÏstvo doplnit, coÏ se nám z velké ãásti po-
dafiilo a po letní pfiípravû jsme zahájili podzim-
ní ãást soutûÏe pod vedením trenérÛ L. Ma‰i
a D. Wagnera. 

V‰ichni ãlenové kádru – vãetnû tûch nejmlad-
‰ích – v zápasech hráli s maximálním nasaze-
ním. To se odrazilo v herním projevu celého
kolektivu. Z celkového poãtu devíti zápasÛ jsme
osmkrát zvítûzili a pouze v posledním utkání
s lídrem soutûÏe ·lapanicemi jsme prohráli.
Pfiesto jsme uhájili první místo se skórem 78:10
a s 24 body.

I v tabulce stfielcÛ patfií na‰im hráãÛm nejvy‰-
‰í místa: 1. Ma‰a Michal (33 gólÛ); 3. Minafiík
Václav (19 gólÛ). Mezi stfielce se zapsali i ostatní
(Tukaã P., Îáãek V., Dohnálek R., Absolon L.,
Bednáfi R. a Husár M.). 

Na úspû‰ích v podzimní ãásti soutûÏe se po-
díleli zejména: Sladk˘ J., Husár M., Husák D.,

Bednáfi R., Dohnálek R., Ma‰a M., Minafiík V.,
Îáãek V., Absolón L., Tukaã P., Dobe‰ E.

Kromû hráãÛ stabilnû nastupujících v soutûÏi
pfiípravek máme i „drobotinu“, která se na svo-
je úspûchy teprve chystá: Vykoufiil T., Vykoufiilo-
vá M., Slováãek P., Slováãek J., Aujezdská M.,
Kopfiiva J., Nádeníãek R., Kysela P., Povoln˘ J.,
Fidler D., Lízalová L., Misák D., Îáková T.,
Jochman J., Kopfiiva J., ·amánek D. I tito hráãi
sehráli nûkolik pfiátelsk˘ch utkání proti Vojkovi-
cím a Opatovicím pod vedením trenéra Z. Joch-
mana.

Podle tûchto v˘sledkÛ a podle zájmu ze strany
mládeÏe je vidût, Ïe dlouholetá fotbalová tradice
v na‰í obci má nadûjnou budoucnost. 

Obrázek nahofie, horní fiada zleva: trenér Ma‰a L.,
Dobe‰ E., Dohnálek R., Ma‰a M., Husár M.,
Bednáfi R., Husák D.; pfiední fiada zleva: Mina-
fiík V., Absolon L., Sladk˘ J., Îáãek V., Tukaã P.

Obrázek dole – horní fiada zleva: Îáková T., Vy-
koufiilová M., Aujezdská M., Absolon L., Slová-
ãek P., Lízalová L., Vykoufiil T., Îáãek V., Kopfii-
va J., ·amánek D., Misák D.; pfiední fiada zleva:
Slováãek J., Nádeníãek R., Kysel P., Jochman J.,
Povoln˘ J., Fidler D. a trenér Jochman Z.

Povodnû na Cézavû a Zlatém potoce,
jaro 2006



1 / 2007 MùNÍNSK¯ ZPRAVODAJ 2 3



bfiezen 2007

2. 3. Po hlavû do prdele
9. 3. Odsouzeni zemfiít

16. 3. ëábel nosí Pradu
23. 3. Déjàvu
30. 3. Obsluhoval jsem anglického krále

Filmy pfiipravené pro dûti a mládeÏ

6. 4. Noc v Muzeu
25. 5. Past na Ïraloka
1. 6. ·arlotina pavuãinka

Film pfiipraven˘ pro dospûlé

22. 6. VRATNÉ LÁHVE (nov˘ ãesk˘ film reÏiséra
Jana Svûráka)
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Obsluhoval jsem anglického krále
Pfiíbûh hlavního hrdiny Jana Dítûte se odvíjí od tfiicát˘ch do ‰edesá-
t˘ch let minulého století a je zaplnûn mnoÏstvím epizod. Prostfied-
nictvím vzpomínek zestárlého hrdiny, kter˘ po propu‰tûní z vûzení
Ïije jako cestáfi kdesi v pohraniãí, se stfiídají rÛzná ãasová pásma.
Dítû, jemuÏ se nakrátko splnil sen b˘t milionáfiem, si vybavuje pfie-
dev‰ím tfii svá ãí‰nická pÛsobi‰tû: malomûstsk˘ hotel, luxusní hote-
lovou rezidenci a restaurant v praÏském hotelu PafiíÏ. Vzpomíná na
manÏelku, sudeÈaãku Lízu, kvÛli níÏ se stal kolaborantem. Vyba-
vuje si i dal‰í Ïeny svého Ïivota a pfiipomíná si bohaté zákazníky,
ktefií se znalecky oddávali poÏitkÛm jak z jídla, tak z erotiky. Do
hedonistické roviny s lehk˘m humorem, odvozen˘m tfieba z nûmé
grotesky ãi z dobov˘ch komedií, zasahují boufilivé politické události
prostfiednictvím autentick˘ch rozhlasov˘ch nahrávek ãi filmov˘ch
ÏurnálÛ…

Hlavní roli dlouho oãekávané adaptace stûÏejního díla Bohumila Hra-
bala si zahrál Oldfiich Kaiser. Smutná komedie reÏiséra Jifiího Men-
zela v koprodukci âeské a Slovenské republiky, délka filmu 120 min.
Doporuãená pfiístupnost 12 let. Kino Mûnín uvede v pátek 30. bfiezna
2007.


