Vážení občané,
v měsíci srpnu byla zkolaudována čistička odpadních vod a tři bytové domy s jedenadvaceti byty včetně kompletní infrastruktury. V obci přibyly téměř tři desítky nových obyvatel, které tímto srdečně vítám a přeji jim hodně spokojenosti v novém bydlišti. Je dobré si uvědomit,
že rychlost začlenění nových obyvatel do života obce je především otázkou přístupu nás obyvatel dosavadních.
Celkové náklady na výstavbu celého komplexu dosáhly téměř 32 mil.Kč. V této částce jsou
zahrnuty i náklady na přeložku trafostanice včetně kabelového vedení, které slouží celé vesnici a hlavně byl elektricky posílen „hadí konec“. Výše uvedená částka byla kryta Obcí Podbřezí, Bytovým družstvem Podbřezí 21, dotací z Fondu rozvoje bydlení a úvěrem České spořitelny a.s. Na vysvětlenou dodávám, že ze sdružených prostředků byly financovány všechny materiály a práce v dané lokalitě mimo zámkové dlažby včetně jejího položení na pozemku stávající bytovky místo původních betonových dlaždic, které byly použity na vjezdy k jejich garážím.
Na „hadím konci“ budou osazeny nové dopravní značky, které vymezují zónu s omezenou
rychlostí 30 km/hod. a zákazem stání v době od 22.00 do 6.00 hod. Tato omezení se vztahují i
na odbočky včetně nové komunikace v dokončené bytové zástavbě.
Požární zabezpečení obce a dostatečné zajištění dodávky pitné vody pro jednotlivé domácnosti si vynutilo stavebně i elektricky upravit stávající vodárnu tak, aby zde mohlo být instalováno čerpadlo s elektronickým ovládáním.
Úprava hostince „Skalka“ dle vyhlášky č.107 je již dokončena, personál pracuje vzorně a
je důležité, že občané jsou spokojeni. Náklady na úpravu hostince a vodárny dosáhnou částky
kolem 400 000,- Kč.
Na obecní úřad adresoval zajímavý dopis p. Ehl Josef, ve kterém popisuje své zkušenosti
zahrádkáře a podivuje se nad tím, jak někteří občané vysazují stromy a keře v bezprostřední
blízkosti sousedních pozemků a snad si ani neuvědomují, že za několik let bude tato vzrostlá
výsadba problémem sousedských vztahů. Proto – přemýšlejme při výsadbě a buďme si vědomi, že vzrostlý strom či keř nesmí zasahovat na sousední pozemek nebo ho nějak omezovat.
Závěrem žádám všechny občany obce, aby se chovali navzájem tolerantně, ctili vlastnická
práva a nevytvářeli ohniska nepříjemností. Vždyť současný vzestup provozu na pozemních
komunikacích způsobuje všem problémy v podobě hluku a zamořování ovzduší. Obec nemá
takové právní prostředky, aby vše řešila příkazy a zákazy.
Starosta

  
Omluva
Eva a Martin Stodůlkovi se omlouvají všem obyvatelům obce, kteří byli postiženi neplánovaným přerušením dodávky pitné vody dne 26. července 2003 a následným několikadenním uzavřením komunikace nad hospodou z důvodu vybudování vodovodní přípojky k novostavbě rodinného domku čp. 20.

Poděkování
Panu Františku Hanušovi, Lhota 70 za opravu chodníčku pro pěší k autobusové zastávce
na Netřebě.
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Ze života obce
Na schůzi zastupitelstva obce konané 16. 7. 2003 byla schválena úprava vodárny. Stávající
tlak ve vodovodním potrubí nesplňoval požadavky státní normy z hlediska požární ochrany a
z tohoto důvodu by stavební úřad nezkolaudoval tři nové bytové domy. Úprava spočívala
v instalaci nového tlakového čerpadla, které udržuje požadovaný tlak, dále v drobných stavebních opravách včetně elektroinstalace. Náklady dle hrubého odhadu se budou pohybovat
okolo 150 000,- Kč.
Dle územního plánu obce jsou na konci ulice „hadího konce“ zakresleny tři stavební parcely. Část pozemku podél komunikace je obecní a část soukromá. Pro případnou výstavbu rodinných domků bude nutné soukromý pozemek odkoupit od ing. Pavla Felcmana. Dojde-li
k odkoupení pozemků, provede obec výstavbu inženýrských sítí dle předem vypracované dokumentace. Takto připravené stavební parcely poté obec prodá zájemcům (v ceně bude zahrnuta cena pozemků včetně inženýrských sítí).
Ze schůze zastupitelstva konané 17. 9. 2003. K 31. 8. 2003 se vystěhovala rodina Bohunkova z prostředního bytu a na začátku září zemřel nájemník třetího bytu povodňového domku
pan Pohl. Ze tří žádostí (od Antonína Kletečky z Dobrušky, Kamila Ryšavého z Podbřezí a
ing. Bartoňové z Dobrušky) zastupitelé přidělili prostřední byt Kamilu Ryšavému a krajní ing.
Bartoňové.
Dne 26. 8. 2003 podal Zdeněk Tomáš, bytem Podbřezí Studánka 18, žádost o příspěvek na
zajištění dostatku pitné vody v rodinném domku. Protože se jedná o rodinný domek v odlehlé
části obce, kde se neplánuje výstavba vodovodu, starosta navrhnul poskytnout žadateli jednorázový nevratný příspěvek ve výši 25 tis. Kč, celkové náklady na úpravy studně dosahují
téměř 33 tis.Kč. Zastupitelé tento návrh nepodpořili a shodli se na půjčce z obecního rozpočtu
ve výši 25 tis. Kč s úrokem 1 %.
Na základě vzniklé nové dopravní situace na „hadím konci“ související s novou komunikací u tří bytových domů, byla požádána dopravní policie o vypracování návrhu dopravního
řešení v této části obce. Zástupci Policie ČR a dopravního odboru MěÚ v Dobrušce po shlédnutí situace navrhli následující řešení. Na začátku a na konci výše jmenované ulice umístit
dopravní značky „zóna s dopravním omezením“ (symbol omezené rychlosti na 30km/hod. a
omezení stání od 22-06 hod.). Jedná se o umístění čtyř dopravních značek v předpokládané
ceně 10 tis. Kč. Osazení dopravních značek bude zadáno firmě JAST Doudleby.
Vzhledem k novým skutečnostem, které předložil ing. P. Felcman, doporučil starosta odložit jednání o stavebních parcelách a infrastruktuře na „hadím konci“ na příští jednání zastupitelstva obce.
Od nového roku 2004 bude nutné změnit vyhlášku o místních poplatcích, vypustit poplatek ze vstupného na diskotéky pro místní organizace. Dále bude nutné od 1. 1. 2004 změnit
sazby za likvidaci domovního odpadu. Z výsledku hospodaření Obce Podbřezí za rok 2002
vyplývá, že na odpady vydala obec 70 tis. Kč, zatímco příjem činil jen 42 tis. Kč. Proto zastupitelstvo obce navrhuje tyto úpravy: poplatek za samolepku na popelnici zvýšit z 20,- Kč na
30,- Kč (dotace od obce bude činit i tak 20,- Kč), měsíční poplatek za tříděný odpad pro dospělou osobu zvýšit na 20,- Kč, starobní důchodci na 15,- Kč, děti max. počítané dvě v rodině
ale již od narození na 15,- Kč, děti na internátech na 10 Kč, osvobození jen pro vojáky základní služby. Poplatek z rekreačních chalup zůstane 200,- Kč ročně.
Informace starosty
- kolaudace čističky u nových bytovek proběhla 19. 8. 2003,
- kolaudace tří bytových domů proběhla 26. 8. 2003, obě kolaudace byly bez závad, čísla popisná těchto domů jsou 96, 97 a 98 směrem od stávající bytovky,
- vodárna je stavebně i elektricky upravena,
- obec obdržela dva dopisy od p. Ehly Josefa, na které bylo písemně odpovězeno,
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- obec vydala propagační letáček o Obci Podbřezí, který je dodán se zpravodajem do každé
rodiny (dostupný v hostinci a obou prodejnách smíšeného zboží i v Informačním středisku
v Dobrušce),
- oprava potůčku u čp. 9 na Cháborách je řešena odborem životního prostředí MěÚ v Dobrušce,
- dne 10. 9. 2003 byl na obecní úřad doručen dopis rodiny Jarkovských z čp. 43, kde žádají
starostu a zastupitele o projednání problému na obecní komunikaci mezi domky čp. 43 a 44.
Návrh rodiny Jarkovských, jako jedné z variant řešení, odkoupit výše uvedenou komunikaci
bylo zastupiteli zamítnuto s tím, že je nutné dodržovat pravidla slušného chování a mezilidského jednání. Na dopis bude písemně odpovězeno.

Jak se dařilo:
Sbor dobrovolných hasičů v Podbřezí uspořádal v měsíci srpnu tradiční velkou letní diskotéku a koncert dechové hudby Opočenka. Pro úspěch akcí je zapotřebí pěkného počasí, ale o
to nebylo v letošním parném létě nouze a tak si po této stránce nemůžeme stěžovat. O tom, že
se tyto akce stávají tradicí, svědčí stále větší počet návštěvníků. V letošním roce jsme na diskotéce, uváděné HPL a podpořené GO-GO tanečnicí, uvítali více než čtyřista osob. Pro milovníky dechové hudby jsme uskutečnili již podeváté koncert s kapelou Opočenka věnované
památce našeho rodáka p.Hynka. V počtu návštěvníků byl letošní ročník rekordní. Touto cestou bych chtěl poděkovat členům za přípravu akcí a účastníkům, kteří přišli strávit odpoledne
do krásného areálu pod zámečkem Skalka. Rádi je uvítáme a budeme se těšit již na 10. ročník,
který se uskuteční 15. 8. 2004.
V měsíci září jsme pro členy sboru a rodinné příslušníky uspořádali opékání prasete a krůty. Touto cestou musím poděkovat „opékačům“ z Běstvin za vzornou obsluhu a výborné maso. I když počasí moc nepřálo, přesto se myslím, že zábava nevázla. Jedlo se, pilo se a díky F.
Markovi jsme si i zapěli. Každý účastník musí zhodnotit sám, jak se toto sobotní odpoledne
povedlo. Dále musím konstatovat, že díky této akci a sázce našeho strojníka vzniklo družstvo
žen-hasiček, které již začalo cvičit. Další akcí, na kterou bych chtěl pozvat širokou veřejnost,
je tradiční posvícení 22. a 24. listopadu.
Za výbor SDH P. Mervart, starosta
Letošní špacírování přírodou jsme zahájili 8. května jednodenním výletem po okolí Nového Města nad Metují. Trasa výletu vedla z náměstí přes Přibyslav, Koníček (vyvýšenina mezi
Přibyslaví a Peklem), Peklo, Sendraž, kde bylo zajištěno občerstvení a pak podél Libchyňského potoka přes Pavlátovu louku zpět do Nového Města n. M. Překrásné počasí vylákalo na
túru celkem 34 turistů. Začátkem července se část našich turistů připojila ke KČT Solnice na
týdenní zájezd do Nízkých Tater. Trasy byly náročné, ale stály za to. Poznali jsme Ďumbier,
Chopok, Slovenský ráj, okraje Roháčů, Chočské vrchy a Těrchovou. Prázdniny jsme zakončili výšlapem ze Sedloňova přes Plasnici, Šediviny, kde nám byla umožněna prohlídka kostelíka, dále vedla trasa přes Kounov do Dobrého. Po dobré večeři jsme došli opět turistickou
stezkou až domů. Počasí přálo, nálada byla dobrá a tak se zase těšíme na další pěkné túry. A
co říci závěrem? KST (klub skaleckých turistů) má dobrou partu, která si pořídila i trička
s logem SKALKA, ve kterých vyrážíme za poznáním krás naší země a částečného odreagování se od všedních starostí.
Za KST J. Kletečková a D. Umlaufová

Připravované akce:
31. října 2003 – mše v zámecké kapli za živé a zemřelé občany Podbřezí
22.-24. listopadu 2003 - posvícení
Prosinec 2003 – akce pro seniory, turnaj v pinpongu
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Komunální odpad !!!
Upozorňujeme, že od středy 1. 10. 2003 do pondělí 6. 10. 2003 bude přistaven za obecním úřadem kontejner na popel a komunální odpad. Do tohoto
kontejneru do jeho přední části je možné složit i pneumatiky, které nejsou považovány za nebezpečný odpad !!!
Od 1. října do konce roku 2003 je již možné platit odpady za 2. pololetí 2003.

OZNÁMENÍ OBČANŮM
Nájemci hostince „Skalka“ Vám nabízejí možnost zakoupit si plynovou bombu výměnou za
prázdnou: pondělí – pátek 9 - 22 hod.
Cena za náplň:
2 kg
60,- Kč
10 kg 250,- Kč
Obecní úřad Bílý Újezd znovu upozorňuje všechny občany, že skládka na Ostrově je uzavřena a případné další navážení odpadů bude přísně postihováno.

KONEC LETNÍHO ČASU
Ze soboty 25. října 2003 na neděli 26. října 2003 si nezapomeňte posunout ručičky hodinek o jednu hodinu nazpátek na středoevropský čas.


PRÁZDNINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2003-2004
Podzimní prázdniny: pondělí 27. října a středa 29. října 2003 (28. října – svátek)
Vánoční prázdniny: pondělí 22. prosince 2003 – 2. ledna 2004, vyučování začne 5. 1. 2004
Pololetní prázdniny: pátek 30. ledna 2004
Jarní prázdniny v našem okrese: 16. – 22. února 2004
Velikonoční prázdniny: čtvrtek a pátek 8. – 9. dubna 2004 (pondělí 12. 4. 2004 svátek)
Hlavní prázdniny budou od čtvrtka 1. července 2004 do úterý 31. srpna 2004.

SBÍRKA OBNOŠENÉHO ŠATSTVA
Červený kříž organizuje prostřednictvím dobrovolníků sbírky obnošeného šatstva. V nejbližším okolí to je například v Hrošce, kde v kampeličce naproti autobusové zastávce toto
šatstvo sbírá paní Novotná Věra v 18 hod. v pondělí 29. 9. 2003
ve čtvrtek 2. 10. 2003
v pondělí 6. 10. 2003
Využijte tuto příležitost k odvozu nepotřebného ošacení, které může být ještě někomu užitečné.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významná výročí
říjen

93 let

NOVOTNÁ Božena, Podbřezí 17

listopad

86 let
82 let
75 let
75 let
60 let

NETÍKOVÁ Anežka, Lhota 25
POHLOVÁ Marie, Lhota 38
NOVOTNÁ Lidmila, Podbřezí 42
BARTOŠOVÁ Květoslava, Lhota 46
FELCMAN Josef, ing., Podbřezí 81

prosinec

81 let
65 let
65 let
60 let
60 let

KŘEPELOVÁ Danuška, Podbřezí 70
HANUŠ Václav, Podbřezí 54
HANUŠOVÁ Jarmila, Podbřezí 54
VESELÝ Josef, Podbřezí 85
FELCMANOVÁ Jana, ing., Podbřezí 81

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví.
Za třetí čtvrtletí roku 2003:
se narodili:

MICHL Jakub, Lhota Netřeba 73

se přihlásili:

NOSEK Josef, Podbřezí 77
TURKOVÁ Hana, Lhota Netřeba 81
MORAVCOVÁ Naďa, Podbřezí 99
TOMÁŠOVÁ Monika, Chábory Studánka 18
TOMÁŠ Jakub, Chábory Studánka 18
VOBORNÍK David, Podbřezí 96
HORÁK Kamil, Podbřezí 96
FRANC Pavel, Podbřezí 96
FRANCOVÁ Zuzana, Podbřezí 96
FRANC Lukáš, Podbřezí 96
VOTROUBEK Filip, Podbřezí 97
SOVÁKOVÁ, Miroslava, Podbřezí 97
SOVÁKOVÁ Magdaléna, Podbřezí 97
DANIELOVÁ Blanka, Podbřezí 97
DOMÁČKOVÁ Renata, Podbřezí 97
DOMÁČKOVÁ Renata, Podbřezí 97
KAVANOVÁ Klára, Podbřezí 97
KULICH Marek, Podbřezí 97
ŘÍHA Jiří, Podbřezí 97
ŘÍHOVÁ Martina, Podbřezí 97
ŘÍHA Patrik, Podbřezí 97
ŘÍHA Marek, Podbřezí 97
ŘÍHA David, Podbřezí 97
SLÁDEK Martin, Podbřezí 98
ŠINDLÉRY Martin, Podbřezí 98
ŠINDLÉRYOVÁ Petra, Podbřezí 98
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4. 9. 2003

přehlásili se:

ŠINDLÉRYOVÁ Tereza, Podbřezí 98
ANTOŠ Petr, Podbřezí 98
NOVOTNÝ Michal, Podbřezí 96 z čp. 80
NOVOTNÁ Drahomíra, Podbřezí 96 z čp. 80
NOVOTNÁ Anna, Podbřezí 96 z čp. 80
VOLF Radek, Podbřezí 96 z čp. 12
NOVOTNÁ Eva, Podbřezí 96 z čp. 80
EHLOVÁ Šárka, Podbřezí 96 ze Lhoty čp. 43
PECHOLTOVÁ Šárka, Podbřezí 98 z čp. 13
BOHUNEK Antonín, Podbřezí 98 z čp. 66
BOHUNKOVÁ Monika, Podbřezí 98 z čp. 66
BOHUNEK David, Podbřezí 98 z čp. 66
BOHUNKOVÁ Nikola, Podbřezí 98 z čp. 66
ZÍTKO Jiří, Podbřezí 98 z čp. 29
RYŠAVÁ Ludmila, Podbřezí 98 z čp. 40
ABELOVÁ Petra, Podbřezí 98 z čp. 46

se odhlásili:

FELCMAN Jan, Podbřezí 81
PAŠTA Radek, Lhota 16

zemřeli:

NETÍK Josef, Lhota Netřeba 4
POHL František, Podbřezí 99
PAŠTA Tomáš, Lhota Netřeba 3

18. 6. 2003
6. 9. 2003
17. 9. 2003

sňatek uzavřeli:

PISKORA Libor, Lhota Netřeba 4
BARTOŠOVÁ Eva, Semechnice 12

23. 8. 2003

Novomanželům přejeme hodně lásky a tolerance.
E-mailová adresa Obecního úřadu v Podbřezí je obecpodbrezi@iol.cz
Webové stránky Obce Podbřezí http://web.telecom.cz/obecpodbrezi

Stomatologická pohotovost
V souvislosti s přesunutím lékařské služby první pomoci do nových prostorů dojde od
1. září 2003 ke změně v zabezpečení zubní pohotovosti. Služba bude poskytována dle rozpisu
v privátních praxích jednotlivých zubních lékařů ve stejném rozsahu, tj. sobota, neděle, svátek
08.00 – 12.00 hod. Informace o místě služby budou k dispozici v ordinacích stomatologů, na
LSPP, telefonických ústřednách nemocnic, obecních úřadech, dále budou zveřejňovány prostřednictvím tisku. Tento systém již je zaveden v celém královéhradeckém kraji. Na Dobrušsku jsou služby prozatím ponechány do konce roku tak, jak byly doposud slouženy.
Rozpisy služeb jsou vyvěšeny na Poliklinice v Dobrušce.

Lékařská služba první pomoci
Od 1. září 2003 je lékařská služba první pomoci převedena
z Dobrušské Polikliniky do Opočenské nemocnice.
Telefon 494 502 271, 494 535 444.
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Ukončení platnosti mincí
Na základě Vyhlášky č. 79/2003 ze dne 10. března 2003 se ukončuje platnost mincí po 10
a 20 haléřích vzoru z roku 1993. Mince vyměňují v době od 1. listopadu 2003 do 31. října
2004 všechny banky provádějící pokladní operace, od 1. listopadu 2004 do 31.října 2009 pouze Česká národní banka a to za podmínek stanovených výše jmenovanou vyhláškou a zvláštním právním předpisem. Částka předložená k výměně v hotovosti vyjádřená v haléřích musí
být dělitelná číslem 50 beze zbytku. Mince, které takovou částku přesahují, se nevyměňují.
Při uložení mincí na účet je částka připsána v plné výši.

Městský úřad Dobruška
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví působí jako orgán státní správy na úseku sociálního
zabezpečení. Sídlo je v budově městského úřadu, nám. F.L.Věka 26 v prvním a druhém patře
nad spořitelnou.
Městský úřad Dobruška vyřizuje agendu dávky sociální péče pro sociálně potřebné občany
jako obec II. typu pro následující obce – Dobruška, Bačetín, Bohdašín, Bystré, Deštné v Orlických horách, Dobré, Dobřany, Chlístov, Janov, Kounov, Ohnišov, Olešnice v Orlických
horách, Podbřezí, Sedloňov, Sněžné, Val.

Jedná se o tyto dávky
Jednorázové nebo měsíčně se opakující peněžité nebo věcné dávky k zabezpečení
výživy a ostatních základních osobních potřeb a k zajištění nezbytných nákladů.
Příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou osobu – poskytuje se občanu, který osobně
celodenně a řádně pečuje o blízkou osobu, která je převážně nebo úplně bezmocná, nebo starší 80 let a částečně bezmocná, nebo starší 80 let a podle vyjádření lékaře potřebuje péči jiné
osoby. Osoba, která pečuje má možnost výdělku 3 480 Kč měsíčně.
Dávky sociální péče v mimořádných případech.
Peněžité a věcné dávky rodičům nezaopatřených dětí, těhotným ženám a nezaopatřeným
dětem – poskytují se na úhradu mimořádných výdajů jednorázové peněžité a věcné dávky.
Příspěvek na rekreaci dětí důchodce – dávka se poskytuje poživateli důchodu, a to k úhradě
nebo částečné úhradě nákladů spojených s rekreací dítěte ve věku do skončení povinné školní
docházky, pokud je důchodce sociálně potřebný.
Jednorázové peněžité a věcné dávky –mohou být poskytnuty těžce zdravotně postiženým
občanům a starým občanům, kteří jsou sociálně potřební na úhradu mimořádných nutných
nákladů, které nemohou uhradit ze svých příjmů.
Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu nebo garáže.
Příspěvek na individuální dopravu – pro občany s vadou nosného nebo pohybového ústrojí,
občanům úplně nebo prakticky nevidomým, kteří jsou držiteli motorového vozidla.
Příspěvek na rekreaci a lázeňskou péči – důchodcům, jejichž důchod nepřesáhl 2700 Kč,
kteří hradí poukazy na rekreaci a lázeňskou péči ze svých prostředků, u důchodců, jejichž
důchod nepřesáhl 4000 Kč se poskytuje dávka až do výše 60% ceny poukazu.
Příspěvek na topnou naftu a zakoupení topných těles – těžce zdravotně postiženým občanům a starým občanům, kteří jsou sociálně potřební, může obec poskytnout příspěvek až do
výše 6000 Kč.
Příspěvek na zřízení a změnu připojení telefonní účastnické stanice – sociálně potřebným
těžce zdravotně postiženým občanům, kterým byly poskytnuty mimořádné výhody III.stupně,
nebo občanům, kteří jsou poživateli zvýšení důchodu pro bezmocnost, může obec poskytnout
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příspěvek až do výše 1000 Kč.
Příspěvek na provoz telefonní účastnické stanice – sociálně potřebným těžce zdravotně
postiženým občanům, nebo občanům starších 70 let, kteří žijí osaměle může pověřený obecní
úřad poskytnout příspěvek.
Příspěvek při odchodu z ústavu pro tělesně postiženou mládež a při ukončení přípravy
pro pracovní uplatnění občanů se ZTP.
Příspěvek na zvýšené životní náklady – občanům používajícím trvale ortopedické, kompenzační nebo jiné pomůcky – příspěvek do výše 200 Kč.
Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům – vlastníkovi vodícího psa může
pověřený obecní úřad poskytnout příspěvek na krmivo pro psa.
Příspěvek na společné stravování – sociálně potřebným těžce zdravotně postiženým může
obec poskytnout příspěvek na společné stravování.
Péče o občany, kteří se přechodně ocitli v mimořádně obtížných poměrech nebo v nich
žijí - dávka je určena na specifický účel, například v souvislosti se získáním zaměstnání.
Pečovatelská služba – rozhodování o zavedených úhradách.
Další agendu vyřizuje Městský úřad Dobruška jako obec III.typu – pro tyto obce:
Opočno, České Meziříčí, Králova Lhota, Mokré, Přepychy, Rohenice, Semechnice, Trnov

Jsou to tyto dávky
Příspěvek na výživu dítěte – dávka je určena sociálně potřebnému nezaopatřenému dítěti, ke
kterému osoba povinná výživou nežijící s dítětem ve společné domácnosti neplní vyživovací
povinnost stanovenou jí rozhodnutím.
Příspěvek na pořízení základního vybavení dítěte před jeho převzetím do pěstounské
péče.
Příspěvek při uzavření manželství dítěte v pěstounské péči.
Příspěvek na úhradu za užívání bytu nezaopatřeného osiřelého dítěte.
Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek – jedná se o pomůcky, které potřebují občané k odstranění, zmírnění nebo překonání následků svých postižení, jsou to pomůcky, které umožňují sebeobsluhu, samostatný pohyb nebo zachování zdravotního stavu –
např. polohovací zařízení do postele, vodní zvedák do vany, přenosný WC, psací stroj, motorový vozík pro invalidy, rampa pro vozíčkáře, signalizace telefonního zvonku, světelný budík,
počítač, digitální zvětšovací lupa, indukční smyčka a mnoho dalších. Na tyto pomůcky se
neposkytují příspěvky v případě, že potřebnou pomůcku hradí nebo propůjčuje pojišťovna.
Příspěvek na úpravu bytu - poskytuje se občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí a občanům prakticky nevidomým. Za úpravy bytu se považuje např. úprava povrchu podlahy, úprava přístupu do domu, rozšíření dveří, přizpůsobení koupelny a WC, včetně vybavení vhodným sanitárním zařízením – výše příspěvku nesmí překročit 50 000 Kč.
Příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla – výše
příspěvku na zakoupení činí nejvýše 100 000 Kč, na opravu nejvýše 60 000 Kč, výše se určí
s ohledem na majetkové poměry, může se vyplatit 1 x za 5 let.
Příspěvek na provoz motorového vozidla – poskytuje se na období 1 roku občanu, který je
držitelem motorového vozidla, (jehož zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných
výhod), nebo bude motorové vozidlo používat pro dopravu dítěte nebo jiné blízké osoby.
Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany – průkazka ZTP
I.stupeň – nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích
II.stupeň – bezplatná doprava místní veřejné hromadné dopravy, sleva 75% z jízdného
osobního vlaku a rychlíku, sleva 62% u autobusové dopravy
III.stupeň – nárok na bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními
prostředky, u nevidomých nárok na bezplatnou dopravu vodícího psa
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Vydávání zvláštních označení vozidel zdravotně postižených osob – u mimořádných výhod II. a III. stupně postižení.

Další činnost odboru
Péče o společensky nepřizpůsobené – pomoc občanům propuštěných z výkonu trestu odnětí
svobody, závislým na alkoholu či jiných návykových látkách, lidem žijícím nedůstojným způsobem života.
Sociálně právní ochrana dětí – vykonává funkci opatrovníka při ochraně zájmů nezletilých
dětí (např.určení výchovy a výživy, určení otcovství, výživné, změna příjmení nezletilého
dítěte, trestná činnost páchaná na dětech), prevence kriminality.
Náhradní rodinná péče – osvojení, poručnictví, pěstounská péče, svěření dítěte do výchovy
jiné fyzické osoby než rodiče.
Civilní služba – jestliže občan z důvodu svědomí nebo náboženského vyznání odmítá vykonat vojenskou základní službu, tato služba je vykonávána zejména ve zdravotnictví, v socialních službách, při ochraně životního prostředí, při živelných pohromách.
Romský poradce – sleduje situaci v romských rodinách, pomáhá řešit jejich problémy, spolupracuje s rodinami ohledně přijetí do škol.
Pracovníci odboru
Ing.Ivana Matoušová, vedoucí odboru
Martina Přikrylová, dávky sociální péče
Dana Kořínková, dávky sociální péče
Monika Tomášová, dávky sociální péče
Renata Šreibrová, kurátor
Markéta Schejbalová, sociálně právní ochrana dětí
Jitka Rolečková, sociálně právní ochrana dětí
Bohuslav Matys, romský poradce, civilní služba
Radka Sobotková, agenda dávek pro zdravotně postižené
Bc.Jiří Šitler, agenda dávek pro zdravotně postižené

tel.494629621
tel.494629619
tel.494629618
tel.494629620
tel.494629624
tel.494629622
tel.494629623
tel.494629625
tel.494629627
tel.494629626

Číslo mobilního telefonu pro sociálně právní ochranu dětí je 602 491 617, tento telefon
je k dispozici každý den v případě naléhavé potřeby.

Nové informace o Městském úřadu v Dobrušce
e-mail: posta@mestodobruska.cz - je pro oficiální komunikaci občanů s úřadem přes podatelnu
e-mail: mu@mestodobruska.cz - je univerzální adresa úřadu
webové stránky: www.mestodobruska.cz

Obec může také poskytnout jednorázovou sociální dávku
Krajský úřad, odbor sociálních věcí, nám zaslal dopis, ve kterém informuje ve věci poskytování jednorázových dávek sociální péče.
Obec I. stupně (je Podbřezí) v přenesené působnosti výkonu státní správy může občanům
poskytovat jednorázové dávky, a to zejména podle § 32 a § 37 vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, a § 8a zákona č. 482/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
O poskytnutí těchto dávek rozhoduje obecní úřad ve smyslu § 32 zákona č. 114/1988 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, nebo § 54 téhož zákona, kdy neprobíhá správní řízení, a to
v případě, že plně vyhoví žádosti občana.
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Podle § 32 vyhlášky č. 185/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jednorázové peněžité
dávky mohou poskytovat obce těžce zdravotně postiženým občanům a starým občanům, kteří jsou sociálně potřební, na úhradu mimořádných nutných nákladů, které nemohou uhradit
ze svých příjmů. Podmínka sociální potřebnosti ve smyslu zákona č. 463/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, pro výplatu dávky musí být dodržena.
Hranice sociální potřebnosti pro jednoho občana činí 4100,- Kč, pokud dojde k mimořádným výdajům přesahujícím i výši důchodu (za uhlí, připojení plynu, nutná oprava domu nebo
domácích spotřebičů), je občan v daném měsíci sociálně potřebný a může být poskytnuta jednorázová dávka.V našich podmínkách se jedná hlavně o starší občany, kteří žijí v rodinném
domku sami anebo jsou těžce zdravotně postižení.
Podrobnější informace k výše uvedenému článku získáte na obecním úřadu.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Městského úřadu v Dobrušce
vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu a obce s rozšířenou působností:
Podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
- vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje ministerstvo dopravy a spojů nebo orgán kraje v přenesené působnosti,
- projednává přestupky na silnicích podle tohoto zákona podle zvláštního předpisu,
- vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně
přístupných účelových komunikací v obcích, které nejsou podle zvláštních předpisů pověřeny
výkonem působnosti obecného stavebního úřadu.
Podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů vydává registrace k provozování autoškol,
provádí zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění, vydává osvědčení o profesní způsobilosti řidiče atd. včetně výkonu státního dozoru.
Podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů vede registr řidičů, uděluje a odnímá řidičské oprávnění, řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy, stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích.
Podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
vede registr vozidel, schvaluje technickou způsobilost vozidel, přiděluje registrační značky a
registrační známky a vykonává státní dozor.
Podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů rozhoduje o udělení a odnětí
oprávnění k provozování stanice měření emisí a vykonává státní odborný dozor.
Jako dopravní úřad podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších
předpisů vede evidenci vozidel Taxislužby, stanovuje evidenční číslo vozidlům Taxislužby,
zajišťuje zkoušky odborné způsobilosti pro koncese formy dopravy Taxislužba včetně vydání
osvědčení o vykonané zkoušce, vydává průkazy řidičů vozidel Taxislužby a vydává stanoviska pro vydání koncese pro formu dopravy Taxislužby.
Podle zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů projednává a rozhoduje o přestupcích na úseku dopravy a silničního hospodářství, přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a
jinými toxikomaniemi.
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MAPA KRAJŮ
S NOVÝMI PÍSMENY PRO REGISTRAČNÍ ZNAČKU
(bývalá SPZ)

VYHRAZENO PRO INZERCI
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