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Vážení občané,
nedávno jsem četl článek
o podpoře ekologických projektů z Evropské unie. Autor
se zamýšlel nad efektivností
podpory zdrojů energie
označených za ekologické
(vítr, voda, slunce) a došel
jsem k závěru, že tyto peníze
se dají využít mnohem účelněji a výhodněji nejen pro
lidi, ale hlavně pro přírodu.
Ano, jistě elektroauto je skvělá věc, kdyby ta energie nebyla získaná z nečistých zdrojů
a kdyby ta baterie nezatěžovala přírodu víc, než spálený benzín.
Také uvedl, že podpora výsadby stromů, zeleně, úpravy krajiny do původní podoby
prospěje mnohem více než desítky miliard utopených v kapsách baronů a bude to stát
také mnohem méně peněz.
Na podzim jsme opět vysadili desítky stromů v lokalitě Výhon a musím říci, že rok
od roku jsou zde vycházky krásnější. Nejen díky výhledu na Jevišovice, ale hlavně díky
stromům, které překonaly suché roky a nyní již krásně zapadají do krajiny.
V letošních jarních měsících jsme vysadili tisíce rostlin na kruhovém objezdu a také
na Voznici. Za toto patří velký dík mnoha brigádníkům a brigádnicím, kteří se zapojili
do výsadby. Výsadba je důležitá, ale následná činnost, zálivka a údržba, bývá důležitější
a také náročnější. Zalévání stromů a rostlin bude probíhat během celého léta, a budu
velmi rád, když se také zapojíte.
Na Výhoně bude umístěna nádrž s vodou a vědra. Je to taková procházka s cílem
Děkuji všem, kteří nám pomáhají starat se o Jevišovice, udržovat je, třeba jen tím, že
si před svým domem posekají trávník, v zimě prohrnou chodník, udržují okolí svého
domu v čistotě a pořádku, na veřejných místech neodhazují odpadky na zem, když máme
Jevišovice celkem slušně vybavené odpadkovými koši, kontejnery na tříděný odpad
apod. …vždyť z maličkostí vzniká
celkový dojem a i malá pomoc
je pomocí nám všem. A všichni
chceme, aby se nám tady dobře
žilo, aby se tady líbilo nejen
návštěvníkům Jevišovic, ale především nám a našim dětem.

☺

Krásný den,
Mgr. Pavel Málek
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Zastupitelstvo města Jevišovice schválilo
několik aktualizovaných vyhlášek města.
Níže vám je všechny přinášíme, abyste byli
se všemi změnami seznámeni řádně a včas.

Menší vysvětlení k vyhláškám:
• trvale bydlící budou za odpad stále platit 500 Kč,
• vyšší daň z nemovitosti je kompenzována nižším poplatkem za odpady,
• děti už nebudou mít výjimku z poplatku
za odpady,
• podražil poplatek za psa pro vyšší náklady
na úklid.

1. VYHLÁŠKA O DANI
Z NEMOVISTOSTÍ č. 9/2021
Město Jevišovice
Zastupitelstvo města Jevišovice
Obecně závazná vyhláška města Jevišovice č. 6/2021
o stanovení koeficientu pro výpočet daně
z nemovitých věcí
Zastupitelstvo města Jevišovice se na svém
zasedání dne 23. června 2021 usnesením
č. 11 usneslo vydat na základě § 6 odst. 4
písm. b), § 11 odst. 3 písm. a), b) a § 12
zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:
4

Čl. 1
Pozemky
U pozemků uvedených v § 6 odst. 2
písm. b) (stavební pozemek) zákona
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí,
ve znění pozdějších předpisů, se stanovuje
koeficient, kterým se násobí základní sazby
daně 1,6.
Čl. 2
Zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky
1) U staveb a jednotek uvedených v § 11
odst. 1 písm. a) a f) budovy obytných
domů, ostatních budov tvořící jejich příslušenství a ostatních jednotek zákona
č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí,
ve znění pozdějších předpisů se stanovuje
koeficient, kterým se násobí základní sazba
daně, případně sazba daně zvýšená odle
§ 11 odst. 2 zákona o dani z nemovitých
věcí, ve výši 1, 0.
2) U staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm.
b) (stavby užívané pro rodinnou rekreaci)
zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů,
se stanovuje koeficient, kterým se násobí
základní sazba daně, případně sazba daně
zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona o dani
z nemovitých věcí, ve výši 1,5.
3) U staveb a jednotek uvedených v § 11
odst. 1 písm. d) (stavby k podnikání)
zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů,
se stanovuje koeficient, kterým se násobí
základní sazba, případně sazba zvýšená
podle § 11 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb.,
o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1,5.
4) U staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm.c)
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ných domů a zdanitelné jednotky, jejichž
převažující část je užívána jako garáž)
zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů,
se stanovuje koeficient, kterým se násobí
základní sazba, případně sazba zvýšená
podle § 11 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb.,
o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1,5.
Čl. 3
Místní koeficient
Na území města Jevišovice se stanovuje
v souladu s § 12 zákona č. 338/1992 Sb.
o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, místní koeficient, kterým se
násobí daň poplatníka za jednotlivé druhy
pozemků, zdanitelných stavem nebo zdanitelných jednotek, popřípadě jejich souhrny, s výjimkou pozemků uvedených v § 5
odst. 1 zákona o dani z nemovitých věcí, ve
výši 2,5.
Čl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá
účinnosti 15. dnem od vyhlášení.

2. VYHLÁŠKA O ODPADECH
Obecně závazné vyhláška města Jevišovice o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství
Město Jevišovice
Zastupitelstvo města Jevišovice

Obecně závazná vyhláška města
č. 2/2021, o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství
Zastupitelstvo města Jevišovice se na svém
zasedání dne 23. června 2021 usnesením
č. 7 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále
jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Tato vyhláška stanovuje obecní systém
odpadového hospodářství na území města
Jevišovice.
2) Každý je povinen odpad nebo movitou
věc, které předává do obecního systému,
odkládat na místa určená obcí v souladu
s povinnostmi stanovenými pro daný
druh, kategorii nebo materiál odpadu
nebo movitých věcí zákonem o odpadech
a touto vyhláškou1.
3) V okamžiku, kdy osoba zapojená
do obecního systému odloží movitou věc
nebo odpad, s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto
účelu určeném, stává se obec vlastníkem
této movité věci nebo odpadu2.
4) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde
jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem dalšího nakládání se
směsným komunálním odpadem. Stanovi-

1 § 61 zákona o odpadech
2 § 60 zákona o odpadech
Zpravodaj města Jevišovice | č. 42 | červenec 2021
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ště sběrných nádob jsou individuální nebo
společná pro více uživatelů.

1100 l umístěných na sběrných místech
v Jevišovicích.

Čl. 2
Oddělené soustřeďování komunálního
odpadu

3) Biologické odpady se soustřeďují do velkoobjemových kontejnerů o objemu 6 až
15 m3 umístěných na sběrných místech
v Jevišovicích.

1) Osoby předávající komunální odpad na
místa určená obcí jsou povinny odděleně
soustřeďovat následující složky:
a) Biologické odpady,
b) Papír,
c) Plasty včetně PET lahví,
d) Sklo,
e) Kovy,
f) Nebezpečné odpady,
g) Objemný odpad,
h) Jedlé oleje a tuky,
i) Textil
j) Směsný komunální odpad
2) Směsným komunálním odpadem se
rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a),
b), c), d), e), f), g), h) a i).
3) Objemný odpad je takový odpad, který
vzhledem ke svým rozměrům nemůže být
umístěn do sběrných nádob.
Čl. 3
Soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů,
biologického odpadu, jedlých olejů a
tuků, textilu
1) Papír, plasty, biologické odpady se soustřeďují do nádob vydaných do nemovitostí
určených k trvalému bydlení o objemu 120
l a 240 l.

4) Jedlé oleje a tuky, textil se soustřeďují
do zvláštních sběrných nádob, které jsou
umístěny ve sběrném dvoře odpadů.
5) Sběrná místa pro jednotlivé odpady jsou
označeny v příloze vyhlášky.
6) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně
odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) Biologické odpady, barva červená,
b) Papír, barva modrá,
c) Plasty, PET lahve, barva žlutá,
d) Sklo, barva zelená,
7) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních
odpadů, než pro které jsou určeny.
8) Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít
a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je
nutno objem odpadu před jeho odložením
do sběrné nádoby minimalizovat.
9) Papír, plasty, sklo, kovy lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn
na adrese Jevišovice 326.
Čl. 4
Nebezpečné složky komunálního
odpadu

2)Papír, plasty, sklo, biologické odpady,
textil se soustřeďují do zvláštních sběrných
nádob, kterými jsou kontejnery o objemu

1) Nebezpečné složek komunálního
odpadu jsou odkládány ve sběrném dvoře
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do zvláštních sběrných nádob k tomuto
sběru určených.

smlouvy s obcí komunální odpad dle čl. 2
odst. 1 písm.:

2) Sběrný dvůr který je umístěn na adrese
Jevišovice 326.

a) směsný komunální odpad,
b) papír
c) plast
d) biologicky rozložitelný odpad

3) Soustřeďování nebezpečných složek
komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.
Čl. 5
Velkoobjemný odpadu
1) Velkoobjemný odpad je shromažďován ve sběrném dvoře, který je umístěn
na adrese Jevišovice 326.

předávají odpad do nádob k tomu určených, a to využitím sběrných míst nebo
samostatných nádob.
2) Výše úhrady za zapojení do obecního
systému se stanoví následovně:
• samostatnou vyhláškou města.

2) Soustřeďování objemného odpadu
podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3
odst. 4 a 5.

3) Úhrada se vybírá do 30. června příslušného roku na základě vystaveného daňového dokladu.

Čl. 6
Soustřeďování směsného komunálního
odpadu

Čl. 8
Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce (zpětný
odběr)

1) Směsný komunální odpad se odkládá do
sběrných nádob o objemu 120 nebo 240 l
umístěných u nemovitostí.
2) Svoz nádob zajišťuje odborná firma.
3) Soustřeďování směsného komunálního
odpadu podléhá požadavkům stanoveným
v čl. 3 odst. 4 a 5.
Čl. 7
Nakládání s komunálním odpadem
vznikajícím na území obce při činnosti
právnických a podnikajících fyzických
osob
1) Právnické a podnikající fyzické osoby
zapojené do obecního systému na základě
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1) Obec v rámci služby pro výrobce nakládá
s těmito výrobky s ukončenou životností:
a) elektrozařízení
b) baterie a akumulátory
Výrobky s ukončenou životností uvedené
v odst. 1 lze předávat na sběrném dvoře
obsluze.
Čl. 10
Kompostování
1) Kompostováním je systém soustřeďování rostlinných zbytků z údržby zeleně,
zahrad a domácností z území města, jejich
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úprava a následné zpracování v kompostárně na kompost3.

2) Sběrný dvůr provozuje odborná firma,
která je za jeho provoz odpovědná.

2) Rostlinné zbytky z údržby zeleně, zahrad
a domácností ovoce a zelenina ze zahrad
a kuchyní, drny se zeminou, rostliny
a jejich zbytky neznečištěné chemickými
látkami, které budou využity v rámci kompostování, lze:

3) Provoz sběrného dvora je hrazen z rozpočtu měst a dalších obcí.

a) předávat pověřené osobě provádějící
pojízdný svoz hnědých nádob dle svozového kalendáře,

4) Provoz sběrného dvora, jeho otvírací
doba, podmínky provozu a další jsou uvedeny na odkaze: https://www.jevisovice.cz/
sberny-dvur-odpadu
Závěrečná ustanovení

b) odkládat do kontejnerů přistavených
v jednotlivých částech obce vyjmenovaných v příloze této vyhlášky

5) Nabytím účinnosti této vyhlášky se
zrušuje obecně závazná vyhláška obce
č. 2/2013.

c) předávat v kompostárně umístěné
za hřbitovem.

6) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Čl. 11
Nakládání se stavebním a demoličním
odpadem
1) Stavebním odpadem a demoličním
odpadem se rozumí odpad vznikající
při stavebních a demoličních činnostech
nepodnikajících fyzických osob. Stavební
a demoliční odpad není odpadem komunálním.
2) Stavební a demoliční odpad nelze předávat ve sběrném dvoře, lze ho odvézt přímo
na skládku určenou k tomuto účelu.
Čl. 12
Provoz sběrného dvora
1) Sběrný dvůr je umístěn na adrese Jevišovice 326.

3. VYHLÁŠKA O POPLATCÍCH
ZA ODPADY
Město Jevišovice
Zastupitelstvo města Jevišovice
Obecně závazná vyhláška města Jevišovice č. 3/2021, o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství
Zastupitelstvo města Jevišovice se na svém
zasedání dne 23. června 2021 usnesením č. 9 usneslo vydat na základě
§ 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o místních
poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d)

3 § 65 zákona o odpadech
8
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a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

(2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující
byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.7

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Čl. 3
Poplatkové období

(1) Město Jevišovice touto vyhláškou zavádí
místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek“).

Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.8

(2) Správcem poplatku je městský úřad4
Čl. 2
Poplatník

Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen podat správci
poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů
ode dne vzniku své poplatkové povinnosti.

(1) Poplatníkem poplatku je5:
a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo
6

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt,
rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená
žádná fyzická osoba a která je umístěna
na území obce.

(2) V ohlášení poplatník uvede9
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo
sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě
další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které

4 § 15 odst. 1 zákona, o místních poplatcích
5 § 10e zákona o místních poplatcích
6 Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o
azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle
zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné
ochraně cizinců, nebo
4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné
ochrany cizinců.
7 § 10p zákona o místních poplatcích
8 § 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích
9 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
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jsou jejím jménem oprávněny jednat
v poplatkových věcech,

vaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní
správce poplatku na své úřední desce.12

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů
platebních služeb, včetně poskytovatelů
těchto služeb v zahraničí, užívaných
v souvislosti s podnikatelskou činností,
v případě, že předmět poplatku souvisí
s podnikatelskou činností poplatníka,

Čl. 5
Sazba poplatku

c) další údaje rozhodné pro stanovení
poplatku, zejména skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu
od poplatku, a jde-li o poplatníka dle
čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky, též
identifikační údaje nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro
rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí.

(1) Sazba poplatku činí 750 Kč.
(2) Poplatek se v případě, že poplatková
povinnost vznikla z důvodu přihlášení
fyzické osoby v obci, snižuje o jednu
dvanáctinu za každý kalendářní měsíc,
na jehož konci13
a) není tato fyzická osoba přihlášena
v obci, nebo
b) je tato fyzická osoba od poplatku
osvobozena.

(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské
unie, jiného smluvního státu Dohody
o Evropském hospodářském prostoru
nebo Švýcarské konfederace, uvede také
adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro
doručování.10

(3) Poplatek se v případě, že poplatková
povinnost vznikla z důvodu vlastnictví
jednotlivé nemovité věci zahrnující byt,
rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
rekreaci umístěné na území obce, snižuje
o jednu dvanáctinu za každý kalendářní
měsíc, na jehož konci14

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených
v ohlášení, je poplatník povinen tuto
změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy
nastala.11

a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce
2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj,
který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo
evidencí, do nichž má zřízen automatizo-

b) poplatník nevlastní tuto nemovitou
věc, nebo
c) je poplatník od poplatku osvobozen.

10 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
11 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
12 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
13 § 10h odst. 2 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích
14 § 10h odst. 3 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích
10
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Čl. 6
Splatnost poplatku

zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

(1) Poplatek je splatný jednorázově, a to
nejpozději do 30. června příslušného
kalendářního roku.

d) umístěna v domově pro osoby se
zdravotním postižením, domově pro
seniory, domově se zvláštním režimem
nebo v chráněném bydlení, nebo

(2) Vznikne-li poplatková povinnost
po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1,
je poplatek splatný nejpozději do 15. dne
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
(3) Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi
dříve než lhůta pro podání ohlášení podle
čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.
Čl. 7
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku je osvobozena osoba, které
poplatková povinnost vznikla z důvodu
přihlášení v obci a která je15
a) poplatníkem poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci
v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
b) umístěna do dětského domova pro
děti do 3 let věku, školského zařízení pro
výkon ústavní nebo ochranné výchovy
nebo školského zařízení pro preventivně
výchovnou péči na základě rozhodnutí
soudu nebo smlouvy,
c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě
rozhodnutí soudu, na žádost obecního
úřadu obce s rozšířenou působností,

e) na základě zákona omezena na osobní
svobodě s výjimkou osoby vykonávající
trest domácího vězení.
(2) Od poplatku se pro příslušný kalendářní rok osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu narození
v daném roce, a to do konce kalendářního
roku, ve kterém se narodila.
(3) Úleva na poplatku ve výši 250 Kč se
poskytne fyzické osobě, které poplatková
povinnost vznikla z důvodu přihlášení
v obci a která
a) nemá k 31. prosinci předchozího
kalendářního roku k městu nedoplatky, a
b) nejpozději k 30. červnu předchozího
roku měl trvalý pobyt v Jevišovicích,
(3) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození
nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto
vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.16
Čl. 8
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří

15 § 10g zákona o místních poplatcích
16 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
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mu správce poplatku poplatek platebním
výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem.17
(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část
těchto poplatků může správce poplatku
zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je
příslušenstvím poplatku sledujícím jeho
osud.18
Čl. 9
Odpovědnost za zaplacení poplatku19
(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku
poplatníkovi, který je ke dni splatnosti
nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo
který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník
spravující jeho jmění, přechází poplatková
povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka;
zákonný zástupce nebo opatrovník má
stejné procesní postavení jako poplatník.
(2) V případě podle odstavce 1 vyměří
správce poplatku poplatek zákonnému
zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.

s touto jednotkou spojeným podílem
na společných částech domu, a pokud je
s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak
i spolu s podílem na tomto pozemku.20
(2) Na svěřenský fond, podílový fond nebo
fond obhospodařovaný penzijní společností, do kterých je vložena nemovitá věc,
se pro účely poplatků za komunální odpad
hledí jako na vlastníka této nemovité věci.21
Čl. 11
Přechodná ustanovení
(1) Údaje ohlášené poplatníkem místního
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů ke
dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti
této vyhlášky se považují za údaje ohlášené
podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.
(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před
nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
Čl. 12
Zrušovací ustanovení

(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou
povinnost společně a nerozdílně.

Zrušuje se obecně závazná vyhláška
č. 2/2013.

Čl. 10
Společná ustanovení

Čl. 13
Účinnost

(1) Ustanovení o nemovité věci se použijí
obdobně i na jednotku, která je vymezena
podle zákona o vlastnictví bytů, spolu

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2022.

17 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
18 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
19 § 12 zákona o místních poplatcích
20 § 10q zákona o místních poplatcích
21 § 10r zákona o místních poplatcích
12
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4. VYHLÁŠKA O POPLATCÍCH
ZA UBYTOVÁNÍ
Zastupitelstvo města Jevišovice
Obecně závazná vyhláška města
č. 5/2021, o místním poplatku z pobytu
Zastupitelstvo města Jevišovice se na svém
zasedání dne 23. června 2021 usnesením
č. 10 usneslo vydat na základě § 14
zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato
vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Město Jevišovice touto vyhláškou
zavádí místní poplatek z pobytu (dále jen
„poplatek“).
(2) Správcem poplatku je městský úřad.22
Čl. 2
Předmět, poplatník a plátce poplatku
(1) Předmětem poplatku je úplatný pobyt
trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele

pobytu. Předmětem poplatku není pobyt,
při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda, a pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové
péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího
veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je
její součástí.23
(2) Poplatníkem poplatku je osoba, která
v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“).24
(3) Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je
povinen vybrat poplatek od poplatníka.25
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(6) Plátce je povinen podat správci
poplatku ohlášení nejpozději do 30dnů od
zahájení činnosti spočívající v poskytování
úplatného pobytu. Ukončení této činnosti
plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 30
dnů.
(7) V ohlášení plátce uvede26
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení
nebo název, obecný identifikátor, byl-li
přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo
podnikatele, popřípadě další adresu pro
doručování; právnická osoba uvede též
osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

22 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
23 § 3a zákona o místních poplatcích
24 § 3 zákona o místních poplatcích
25 § 3f zákona o místních poplatcích
26 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
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b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů
platebních služeb, včetně poskytovatelů
těchto služeb v zahraničí, užívaných
v souvislosti s podnikatelskou činností,
v případě, že předmět poplatku souvisí
s podnikatelskou činností plátce,
c) další údaje rozhodné pro stanovení
poplatku, zejména místa a zařízení, případně též období roku, v nichž poskytuje pobyt.
(8) Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště
na území členského státu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů
požadovaných v odstavci 2 adresu svého
zmocněnce v tuzemsku pro doručování.27
(9) Dojde-li ke změně údajů uvedených
v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů (lze stanovit lhůtu
delší) ode dne, kdy nastala.28
(10) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2
nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj,
který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo
evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní
správce poplatku na své úřední desce.29
Čl. 4
Evidenční povinnost30
(1) Plátce je povinen vést v listinné nebo
elektronické podobě evidenční knihu
za každé zařízení nebo místo, kde posky-

tuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy
zapisuje údaje týkající se fyzické osoby,
které poskytuje úplatný pobyt.
(2) Údaji podle odstavce 1 jsou
a) den počátku a den konce pobytu,
b) jméno, popřípadě jména, příjmení
a adresa místa přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí,
c) datum narození,
d) číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být
1. občanský průkaz,
2. cestovní doklad,
3. potvrzení o přechodném pobytu
na území,
4. pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie,
5. průkaz o povolení k pobytu,
6. průkaz o povolení k pobytu pro
cizince,
7. průkaz o povolení k trvalému
pobytu,
8. průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, nebo
9. průkaz žadatele o poskytnutí
dočasné ochrany, a
e) výše vybraného poplatku, nebo
důvod osvobození od poplatku.
(3) Zápisy do evidenční knihy musí být
vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručují-

27 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
28 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
29 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
30 § 3g zákona o místních poplatcích
14
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cím trvalost zápisů a musí být uspořádány
postupně z časového hlediska.
(4) Plátce je povinen uchovávat evidenční
knihu po dobu 6 let ode dne provedení
posledního zápisu.
Čl. 5
Evidenční povinnost ve zjednodušeném
rozsahu31
(1) Plátce, který jako pořadatel kulturní
nebo sportovní akce poskytuje úplatný
pobyt účastníkům této akce, může plnit
evidenční povinnost ve zjednodušeném
rozsahu, pokud
a) důvodně předpokládá, že poskytne
pobyt nejméně 1000 účastníkům této
akce, a
b) oznámí záměr plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu nejméně 60 dnů přede dnem zahájení
poskytování pobytu správci poplatku.
(2) Plátce v oznámení podle odstavce
1 písm. b) odůvodní předpokládaný počet
účastníků akce, kterým bude poskytnut
úplatný pobyt, a uvede o kulturní nebo
sportovní akci alespoň údaje o
a) dni počátku a dni konce konání této
akce,
b) názvu a druhu této akce, a
c) jednotlivých zařízeních nebo místech,
ve kterých se bude pobyt poskytovat.

nosti ve zjednodušeném rozsahu, nelze-li
předpokládat splnění podmínek podle
odstavce 1. O zákazu plnění evidenční
povinnosti ve zjednodušeném rozsahu rozhodne správce poplatku nejpozději do 15
dnů ode dne oznámení podle odstavce 1
písm. b).
(4) Při plnění evidenční povinnosti
ve zjednodušeném rozsahu se v evidenční
knize vedou pouze
a) údaje podle odstavce 2 písm. a) až c) a
b) souhrnné údaje o počtu účastníků,
kterým byl poskytnut pobyt, a o výši
vybraného poplatku v členění podle
1. dne poskytnutí pobytu,
2. zařízení nebo místa, ve kterých byl
pobyt poskytnut, a
3. důvodu osvobození.
Čl. 6
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí 10 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho
počátku.
Čl. 7
Splatnost poplatku
Plátce odvede vybraný poplatek správci
poplatku nejpozději do 30. dne následujícího roku.

(3) Správce poplatku rozhodnutím zakáže
plátci oznámené plnění evidenční povin31 § 3h zákona o místních poplatcích
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Čl. 8
Osvobození a úlevy

Čl. 12
Účinnost

(1) Od poplatku z pobytu jsou osvobozeny osoby vymezené v zákoně o místních
poplatcích.32

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. ledna 2022.

Čl. 9
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem včas nebo ve správné výši, vyměří
mu správce poplatku poplatek platebním
výměrem k přímé úhradě.33
(2) Včas neodvedené poplatky nebo část
těchto poplatků může správce poplatku
zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je
příslušenstvím poplatku sledujícím jeho
osud.34
Čl. 10
Přechodné ustanovení
Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují
podle dosavadních právních předpisů.
Čl. 11
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška
č. 1./2011 ze dne 1. 11. 2011.

5. VYHLÁŠKA O POPLATCÍCH ZA PSY
Město Jevišovice
Zastupitelstvo města Jevišovice
Obecně závazná vyhláška města
č. 1/2021, o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo města Jevišovice se na svém
zasedání dne 23. června 2021 usnesením
č. 6 usneslo vydat na základě § 14
zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato
vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Město Jevišovice touto vyhláškou zavádí
místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
2) Správcem poplatku je městský úřad.35

32 § 3b zákona o místních poplatcích
33 § 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích
34 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
35 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
16
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Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba,
která je přihlášená nebo má sídlo na území
České republiky (dále jen „poplatník“).36
2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších
3 měsíců.37
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci
poplatku vznik své poplatkové povinnosti
do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl
psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je
povinen ohlásit také zánik své poplatkové
povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu,
darování nebo prodej).
(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba,
která je od poplatku osvobozena.
(3) V ohlášení poplatník uvede38
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení
nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby,
které jsou jejím jménem oprávněny jednat
v poplatkových věcech,

těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení
poplatku, zejména stáří a počet držených
psů, včetně skutečností zakládajících
vznik nároku na úlevu nebo osvobození
od poplatku.
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených
v ohlášení, je poplatník povinen tuto
změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy
nastala.39
(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3
nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj,
který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo
evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní
správce poplatku na své úřední desce.40
Čl. 4
Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za každého psa. . . . . . . . . . . . .  200 Kč
b) za psa, jehož držitelem
je osoba starší 65 let . . . . . . . . . .  100 Kč

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů
platebních služeb, včetně poskytovatelů
36 § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
37 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
38 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
39 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
40 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
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Čl. 5
Splatnost poplatku
(4) Poplatek je splatný nejpozději
do 30. června příslušného kalendářního
roku.
(5) Vznikne-li poplatková povinnost po
datu splatnosti uvedeném v odstavci 1,
je poplatek splatný nejpozději do 15. dne
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Čl. 6
Osvobození a úlevy
(2) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba,
která je považována za závislou na pomoci
jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu
těchto osob, osoba provozující útulek pro
zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní
předpis41.
Čl. 7
Navýšení poplatku
(3) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří
mu správce poplatku poplatek platebním
výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem.42

(4) Včas nezaplacené poplatky nebo část
těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.43
Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku44
(4) Vznikne-li nedoplatek na poplatku
poplatníkovi, který je ke dni splatnosti
nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo
který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník
spravující jeho jmění, přechází poplatková
povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka;
zákonný zástupce nebo opatrovník má
stejné procesní postavení jako poplatník.
(5) V případě podle odstavce 1 vyměří
správce poplatku poplatek zákonnému
zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
(6) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou
povinnost společně a nerozdílně.
Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1) Poplatkové povinnosti za předchozí
kalendářní roky se řídí dosavadními právními předpisy.
(2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška
č.1/2011 ze dne 1. 11. 2011

41 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
42 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
43 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
44 § 12 zákona o místních poplatcích
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Čl. 10
Účinnost

Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. ledna 2022.

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného
prostranství, kterým se rozumí provádění
výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování
prodeje a služeb, pro umístění stavebních
nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů,
lunaparků a jiných obdobných atrakcí,
umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní
akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.46

5. VYHLÁŠKA O POPLATCÍCH
ZA ZÁBOR VEŘEJNÉHO
PROSTRANSTVÍ
Město Jevišovice
Zastupitelstvo města Jevišovice
Obecně závazná vyhláška města
č. 4/2021, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství
Zastupitelstvo města Jevišovice se na svém
zasedání dne 23. června 2021 usnesením
č. 8 usneslo vydat na základě § 14 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm.
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato
vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Město Jevišovice touto vyhláškou
zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).
(2) Správcem poplatku je městský úřad.45

(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které
užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“).47
Čl. 3
Veřejná prostranství
Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena jmenovitě
v příloze č. 1 a graficky vyznačena na mapě
v příloze č. 2. Tyto přílohy tvoří nedílnou
součást této vyhlášky.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní
užívání veřejného prostranství správci
poplatku nejpozději 5 dní před zahájením
užívání veřejného prostranství. V případě
užívání veřejného prostranství po dobu
kratší než 5 dní, je povinen splnit ohlašo-

45 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
46 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
47 § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
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vací povinnost nejpozději v den zahájení
užívání veřejného prostranství. Pokud
tento den připadne na sobotu, neděli nebo
státem uznaný svátek, je poplatník povinen
splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
(2) V ohlášení poplatník uvede48
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení
nebo název, obecný identifikátor, byl-li
přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo
podnikatele, popřípadě další adresu pro
doručování; právnická osoba uvede též
osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů
platebních služeb, včetně poskytovatelů
těchto služeb v zahraničí, užívaných
v souvislosti s podnikatelskou činností,
v případě, že předmět poplatku souvisí
s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení
poplatku, zejména předpokládanou
dobu, způsob, místo a výměru užívání
veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku
na případnou úlevu nebo osvobození
od poplatku.
(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské
unie, jiného smluvního státu Dohody
o Evropském hospodářském prostoru nebo
Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů
požadovaných v odstavci 2 adresu svého
zmocněnce v tuzemsku pro doručování.49

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených
v ohlášení, je poplatník povinen tuto
změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy
nastala.50
(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2
nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj,
který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo
evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní
správce poplatku na své úřední desce.51
Čl. 5
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a) za umístění dočasných
staveb a zařízení sloužících
pro poskytování služeb. . . . .  10 Kč/den,
b) za umístění dočasných
staveb sloužících pro
poskytování prodeje. . . . . 10 Kč/m2/den
c) za provádění
výkopových prací . . . . . . . 10 Kč/m2/den
d) za umístění
stavebních zařízení . . . . . . . 1 Kč/m2/den
e) za umístění
reklamních zařízení. . . . . . 10 Kč/m2/den
f) za umístění
skládek materiálů. . . . . .0,50 Kč/m2/den

48 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
49 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
50 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
51 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
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g) za užívání veřejného prostranství
pro reklamní akce. . . . . . . 10 Kč/m2/den
Čl. 6
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný ve lhůtě do 30 dnů
ode dne ukončení užívání veřejného prostranství.
(2) Připadne-li konec lhůty splatnosti
na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
Čl. 7
Osvobození a úlevy
(1) Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa
pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP
nebo ZTP/P,
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden
na charitativní a veřejně prospěšné účely52.
c) pro zábor kratší než 5 pracovních dnů
při záboru dle čl. 5 odst. čl. (1) písm. a) a g).
(2) Údaj rozhodný pro osvobození nebo
úlevu dle odst. 1 tohoto článku je poplatník
povinen ohlásit ve lhůtě 5 dnů.

(3) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození
nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto
vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.53
Čl. 8
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří
mu správce poplatku poplatek platebním
výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem.54
(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část
těchto poplatků může správce poplatku
zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je
příslušenstvím poplatku sledujícím jeho
osud.55
Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška
č. 1/2011, ze dne 1. 11. 2011.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2022

52 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
53 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
54 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
55 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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Seznam domů v Jevišovicích
– podle městské kroniky z roku 1931
V roce 1930 se uskutečnilo tzv. druhé
sčítání v tehdejší Československé republice. V Jevišovicích žilo trvale 1095 obyvatel, z toho 1070 „československé“ národnosti, 20 německé národnosti. Z celkového
počtu obyvatel bylo 987 římských katolíků,
89 československé církve, 8 bez vyznání,
3 izraelitského vyznání.
Toto sčítání bylo zřejmě podnětem pro
pisatele první jevišovické městské kroniky,
řídícího učitele Bedřicha Dohnala (1880
– 1948). Roku 1922 byl ustanoven kronikářem a svého úkolu se zhostil výborně,
neboť se sám velmi zajímal o vlastivědu
regionu, v němž působil. Pocházel ze Zborovic u Kroměříže, ale díky sňatku s Eleonorou Fialovou, dcerou hostinského v Jevišovicích (a po její předčasné smrti roku
1918 i s její ovdovělou sestrou Julií) si našel
učitelské místo v Jevišovicích, s nimiž se
sžil a stal se tu váženým občanem.
Byl typickým představitelem rakouské
a prvorepublikové generace učitelů, která
se kromě svého učitelského povolání věnovala nějakému oblíbenému oboru a byla
většinou osvětově a publikačně činná.
Bedřich Dohnal byl členem Sokola, hasičského sboru, spolku přátel starožitností,
okrašlovacího spolku i amatérským hudebníkem. Zároveň je autorem první vlastivědné brožurky o Jevišovicích, vydané
jevišovickým spolkem rodáků v Praze roku
1945 s názvem „Jevišovice. Historické vzpomínky“.

Z prvního manželství měl jediného syna
Josefa Dohnala (nar. 1912), který se stal
výtvarníkem a odešel do Prahy. Pro Starý
zámek v Jevišovicích mimo jiné namaloval
v šedesátých letech 20. století svérázným
expresivním stylem několik olejomaleb,
věnovaných do nové expozice husitství.
Bedřich Dohnal vedl městskou kroniku
Jevišovic od roku 1922 až do 1937, po něm
její vedení v roce 1974 převzal další vlastivědný badatel JUDr. Ladislav Audy, který retrospektivně doplnil chybějící mezeru v zápisech, včetně druhé světové války. Celá starší
část jevišovické kroniky má velmi dobrou
úroveň a lze říci, že Jevišovice měly na toto
období v tomto směru štěstí, neboť se vedení
kroniky ujaly schopné osobnosti se vzděláním, vlastní invencí a skutečným zájmem.
Občany Jevišovic jistě bude zajímat soupis jevišovických domů a jejich obyvatel
v roce 1931, jak je zachytil právě Bedřich
Dohnal. Ten přehled uvádí slovy „aby
rodová jména zdejšího lidu byla zachována pro budoucí časy, jsou zaznamenány
všechny hlavy rodin v Jevišovicích, a to dle
domovních čísel a dle jejich zaměstnání“.
Celkem je zapsáno 280 domovních čísel.
Díky tomu, že je zde uváděno i zaměstnání
hlavy a dospělých členů rodiny, můžeme
si udělat obrázek o Jevišovicích cca před
třemi, čtyřmi generacemi.
V této úvodní části uvedeme první
stovku domů s jejich obyvateli pro lepší
přehlednost formou tabulky.
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Č. domu Jméno hlavy rodiny

Stav

Zaměstnání

Fejlek Vojtěch,

ženatý

hospodářský správce

Kroulík Bohumil

ženatý

důchodní velkostatku

Moravec Otto MUDr.

svobodný

obvodní lékař

Dvořáková Marie

svobodná

asistentka lékaře

Ryšavý Cyril

svobodný

řidič auta

Novotný Antonín

ženatý

kočí pensista

Vyskot Josef

ženatý

dělník u dvora

Zásměta Vladimír

ženatý

četnický strážmistr

2

Lněnička Ladislav

ženatý

rolník

3

Pavlíček František

ženatý

čeledín velkostatku

Veselý František

ženatý

rolník

Veselá Terezie

vdova

výměnkářka

5

Nikl Antonín

svobodný

obuvník

6

Princ Ferdinand

ženatý

hrobník a noční hlídač

7

Kotrnec Adolf

ženatý

dělník

8

Štangl Jan

ženatý

zedník

9

Lněničková Terezie

vdova

výměnkářka

10

Hubatka Josef

ženatý

obuvník

11

Koudelka Ferdinand

ženatý

domkář, malorolník

12

neobydleno

—

dílna Františka Varhaníka

Kaidl František

ženatý

rolník

Kaidl Josef, syn

svobodný

zahradnický dělník

Mutl Josef

ženatý

nádeník

Mutl Josef ml.

ženatý

nádeník

Mutl František

svobodný

nádeník

Kovanda Jan

ženatý

obuvník

Kovandová Františka

svobodná

nádenice u dvora

1
Starý
zámek

4

13

14

15
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Č. domu Jméno hlavy rodiny

Stav

Zaměstnání

Ryšavá Františka

vdova

výměnkářka

Ryšavý Tomáš

svobodný

krejčí, válečný invalida

Ryšavá Terezie

svobodná

dělnice ve dvoře

Ryšavý František

svobodný

kovářský pomocník

Hrdová Marie

vdova

nádenice

Hamza Josef

ženatý

zedník

Hamzová Marie

vdaná

v domácnosti, nádenice

Nehybka Jan

ženatý

obchodník s dobytkem

Nehybková Ludmila

vdaná

v domácnosti

Štangl František

vdovec

poštovní vozka pensista

Krejčová Anna

hospodyně

v domácnosti

19

Kaderová Julie

kuchařka

majitelka vývařovny

20

Venclíková Marie

vdova

domkářka, zemědělská dělnice

21

výměnek neobydlený

—

majitel Burda Karel

Burda Karel

ženatý

rolník

Burdová Růžena

vdaná

v domácnosti

Burdová Anastázie

vdova

výměnkářka

Sedlář František P.

svobodný

římskokatolický farář

Šula Antonín P.

svobodný

římskokatolický kaplan

Stehlíková Františka

svobodná

farní hospodyně

Valdová Františka

vdova

majitelka trafiky

Ševčík Karel

ženatý

prodavač obuvi fy Baťa

Ševčíková Hedvika

vdaná

v domácnosti a v krámě

Dušek František

ženatý

krejčovský mistr

Dušková Julie

vdaná

v domácnosti

26

Zachová Eleonora

vdova

výměnkářka

27

součást hostince

—

nájemce Jan Šebesta

Šebesta Jan

ženatý

hostinský

Šebestová

vdaná

hostinská

16

17

18

22

23

24

25

28

24
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Č. domu Jméno hlavy rodiny
29

30

31

32

Stav

Zaměstnání

Pospíšil

ženatý

řezník a uzenář

Pospíšilová Helena

vdaná

manželka řezníka

Šmardová Terezie

vdova

majitelka živnosti řeznické

Šmarda Jaroslav

svobodný

řeznický pomocník

Šmardová Božena

svobodná

pomáhá doma a na poli

Šmardová Růžena

svobodná

učitelka

Lněnička Bohumil

ženatý

pekař a obchodník

Lněničková Julie

vdaná

prodává

Lněničková Marie

svobodná

pomáhá v domácnosti

Studený Karel

ženatý

obuvník, domkář, zemědělec

Studená Julie

vdaná

v domácnosti, dělnice

Kapusník Bartoloměj

svobodný

sklenář

Krůpová Viktorie
33

34

35

36

hospodyně

Krůpa Josef

svobodný

sklenářský pomocník

Kindler Jan

ženatý

cestář

Kindlerová Františka

vdaná

v domácnosti

Černý Bohumil

ženatý

učitel

Černá Marie

vdaná

v domácnosti

Matouš Fabián

ženatý

školník

Matoušová Františka

vdaná

v domácnosti

Štursa František

ženatý

ředitel měšťan. školy

Štursová Marie

vdaná

v domácnosti

Štursová

svobodná

učitelka

Krejčí Leopold

ženatý

knihař, obchodník s papírem

Krejčová Anna

vdaná

obchodnice s papírem

Stará Albína

vdova

truhlářství

Stará Albína

svobodná

v domácnosti

Starý Jan

svobodný

truhlářský pomocník

Starý Antonín

svobodný

hrnčířský pomocník
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Č. domu Jméno hlavy rodiny
37

38

39

40

41

42
43
44
45

46

48

26

Stav

Zaměstnání

Rada Adolf

ženatý

zámečník

Radová Antonie

vdaná

v domácnosti

Exner Adolf

ženatý

hosp. správce v. v.

Exnerová Anna

vdaná

vede domácnost

Exnerová Anna

svobodná

v domácnosti, modistka

Bekárková Anna

vdova

obchod smíšené zboží

Bekárek

svobodný

pomáhá doma

Vítek František

ženatý

domkář, výměnkář

Vítková Aloisie

vdaná

výměnkářka

Molík Rudolf

ženatý

holič

Molíková Antonie

vdaná

v domácnosti

Berger Štěpán

ženatý

zemědělský dělník

Bergerová Karolína

vdaná

nádenice

Jeřábek Josef

svobodný

nádeník

Zelená Viktorie

vdaná

nádenice

Filka Jan

ženatý

trhovec

Filková Marie

vdaná

v domácnosti

Prokešová Karla

vdova

soukromnice

Prokešová Anna

svobodná

dámská krejčová

Auer Karel

ženatý

rolník

Auerová Julie

vdaná

v domácnosti

Filipská Anežka

svobodná

učitelka

Hájek Josef

ženatý

pekař a obchodník

Hájková Cecilie

vdaná

v obchodě

Šalamoun Jan

ženatý

krejčí

Šalamounová Marie

vdaná

v domácnosti a na poli

Buzický Václav

ženatý

stolař

Buzická Marie

vdaná

v domácnosti
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Č. domu Jméno hlavy rodiny

49

50
51
52
53
54
55

56

57

58

Stav

Zaměstnání

Kopeček František

ženatý

rolník

Kopečková Josefa

vdaná

v domácnosti a na poli

Veselý Václav

ženatý

výměnkář

Veselá Kateřin

vdaná

manželka výměnkáře

Prokešová Albína

svobodná

dělnice velkostatku

Tresler Karel

vdovec

obuvník

Hájek Jan

ženatý

strážník v. v.

Hájková Marie

vdaná

v domácnosti

Hájek Jan

ženatý

obuvník

Hájková Mare

vdaná

v domácnosti

neobydlen

—

patří E. Krechlerovi

Varhaník František

ženatý

rolník

Varhaníková Karla

vdaná

manželka rolníka

neobydlen

—

patří Fr. Varhaníkovi

Eduard Brunclík

ženatý

tajemník obce

Brunclíková Terezie

vdaná

v domácnosti

Hájek Bedřich

ženatý

strážník a noční hlídač

Hájková Božena

vdaná

v domácnosti, krejčová

Plot Josef

ženatý

malíř pokojů

Plotová Žofie

vdaná

v domácnosti

Čada Josef

ženatý

obchodník se smíšeným a střižním
zbožím

Čadová Žofie

vdaná

vede domácnost

Čadová Žofie

svobodná

v domácnosti

Čada František

svobodný

obchodní příručí

Čada Bohumil

svobodný

učitelský praktikant

Drobný Antonín

vdovec

soukromník

Drobný Alois

ženatý

rolník

Drobná Klotylda

vdaná

v domácnosti
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Č. domu Jméno hlavy rodiny

Zaměstnání

59

neobydlen

—

majitel Josefa Kalíková

60

neobydlen

—

majitel prof. dr. František Pátek

Štangl Karel

ženatý

rolník

Štanglová Marie

vdaná

v domácnosti

Špalek Karel

ženatý

soukromník

Špalková Antonie

vdaná

v domácnosti

Špalek Cyril

ženatý

učitel

Špalková Jaromila

vdaná

v domácnosti

Fruvirt Isidor

ženatý

čeledín velkostatku

Fruvirtová Terezie

vdaná

dělnice ve dvoru

Heimlich Petr

ženatý

čeledín ve dvoru

Heimlichová Anna

vdaná

dělnice ve dvoru

Hobza František

ženatý

čeledín velkostatku

Hobzová Julie

svobodná

dělnice ve dvoru

Klouda Leopold

ženatý

dělník ve dvoru

Kloudová Josefa

vdaná

dělnice ve dvoru

64

Četnická stanice

—

—

65

Málková Julie

svobodná

domkářka, na poli

66

neobydleno

—

majitel František Pialka

Illková Terezie

vdova

soukromnice

Částek Karel

ženatý

dělník

Částková Marie

vdaná

krejčová

Makovička Bohumír

ženatý

truhlář

61

62

63

67

68
69
70

28

Stav

Makovičková Františka vdaná

v domácnosti

Con Jan

ženatý

pekař, obchodník smíš. zboží

Conová Františka

vdaná

v obchodě

Prokeš Vilém

ženatý

obuvník, varhaník

Prokešová Anna

vdaná

v domácnosti
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Č. domu Jméno hlavy rodiny
71
72
73
74
75

76

77

78
79
80

81

82

Stav

Zaměstnání

Doležal František

ženatý

domkář a podkovář

Doležalová Marie

vdaná

v domácnosti

Šašinka Čeněk

ženatý

zvěroklestič

Šašinková Františka

vdaná

obchod se střižním zbožím

Kuchařová Terezie

svobodná

dámská krejčová

Gregorová Františka

vdova

soukromnice

Šťávová Karolina

služebná

Licek Rajmund

ženatý

trafikant, invalida, zedník

Licková Antonie

vdaná

na poli

Boudná Marie

vdova

výměnkářka

Horák Karel

ženatý

rolník

Horáková Marie

vdaná

pomáhá na poli

Kopeček Gustav

ženatý

hostinský a obchodník s dobytkem

Kopečková Antonie

vdaná

v hostinci

Fukal Jakub

ženatý

výměnkář

Fukalová Kateřina

vdaná

výměnkářka

Veselá Františka

vdova

soukromnice

Veselá Cecílie

svobodná

učitelka

Čech Stanislav

ženatý

sedlář

Čechová Marie

vdaná

v domácnosti

Benda Augustin

ženatý

řezník, uzenář, hostinský

Bendová Julie

vdaná

v hostinci

Stehlík Karel

ženatý

rolník a kolář

Stehlíková Anežka

vdaná

v domácnosti

Stehlík Jan

ženatý

výměnkář

Stehlíková Františka

vdaná

výměnkářka

Toman Josef

ženatý

rolník

Tomanová Gabriela

vdaná

v domácnosti

Veselá Františka
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Č. domu Jméno hlavy rodiny

83

84

85

86

87

88

89
90

30

Stav

Zaměstnání

Černý František

ženatý

obuvník

Černá Františka

vdaná

v domácnosti

Bajerová Terezie

vdova

výměnkářka

Kořítko Karel

ženatý

zednický mistr

Kořítková Helena

vdaná

v domácnosti

Papírník Ladislav

ženatý

holič

Papírníková Anděla

vdaná

v domácnosti

Pleva Engelbert

ženatý

sedlář

Plevová Helena

vdaná

v domácnosti

Budín Kašpar

ženatý

dělník

Budínová Marie

vdaná

v domácnosti

Budínová Marie

svobodná

dělnice

Budín Jan

svobodný

klempíř

Zámečník Josef

ženatý

rolník

Zámečníková Anna

vdaná

v domácnosti

Hronková Marie

vdova

almužnice

Lovák Vilém

svobodný

almužník

Mikeš František

ženatý

almužník

Mikešová Amálie

vdaná

almužnice

Pius Josef

ženatý

almužník

Piusová Cecílie

vdaná

almužnice

Vacola Jan

ženatý

dělník

Vacolová Blažena

vdaná

dělnice

Heimlich František

ženatý

dělník

Heimlichová Josefa

vdaná

dělnice

Čech František

ženatý

rolník

Čechová Františka

vdaná

v domácnosti

Vítek Tomáš

vdovec

výměnkář

Hochová Antonie

hospodyně
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Č. domu Jméno hlavy rodiny

Stav

Zaměstnání

Nahodil Leopold

ženatý

zedník

Nahodilová Marie

vdaná

porodní asistentka

Nahodil František

svobodný

hudebník

92

neobydleno

—

patří Cyrilu Šebovi v Praze

93

neobydleno

—

patří Evě Doležalové ve Vídni

Šula Martin

ženatý

domkář

Šulová Terezie

vdaná

v domácnosti

Šula Petr

vdovec

dělník

Šula Antonín

Svobodný

dělník

Heller Karel

svobodný

bednář

Rožnovská Julie

svobodná

hospodyně

Kindler Josef

ženatý

dělník

Kindlerová Františka

vdaná

v domácnosti

Kaidl František

ženatý

dělník

Kaidlová Marie

vdaná

v domácnosti

Hašek Antonín

ženatý

rolník

Hašková Julie

vdaná

v domácnosti

Bukáček Tomáš

svobodný

čeledín

Tesařová Marie

vdova

posluhovačka

Černá Eleonora

svobodná

soukromnice

Illek Karel

vdovec

soukromník

Sigmundová Anežka

vdova

v domácnosti

91

94

95
96
97

98

99
100
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Ugartovo náměstí
se „Zápotockého
lípou“ a čerstvě zasazenou
„Dubčekovou
lípou“ z roku
1968, Starý zámek
s předzámčím
č. 1, č. 53 (v roce
1931 Eduarda
Krechlera), úplně
vpravo kousek
domu č. 52 (obuvník Jan Hájek).

Náměstí Jiřího
z Poděbrad (tehdy
Palackého), zleva
dům 23 (fara),
22 (v roce 1931
Burdovi), 21
(výměnek), 68
(Makovičkovi),
za sochou sv. Floriána je vidět č. 65
(domkářka Julie
Hájková), dům
na rohu č. 64 již
v záběru není
(bývalá četnická
stanice). Hloh skácen cca v 50.letech
20. století (?).

V příštím zpravodaji budeme ve výčtu
domů a jejich obyvatel pokračovat.
Již nyní si můžeme povšimnout naprosté
převahy českých příjmení a rodů. Jevišovice totiž byly jediným českým městem
na Znojemsku, a proto sehrály důležitou
roli v národním obrození i za německé
okupace. K nejstarším rodům v Jevišovicích patřily rody Fialů, Illků, Málků, Neo-

ralů a Venclíků (některé z nich se vyskytují
v Jevišovicích a v okolí dodnes).
Již nyní si můžeme povšimnout značného množství živnostníků, obchůdků
a hospod. Nemálo lidí zaměstnával Ofenheimův velkostatek s ředitelem Josefem
Fischlem. Sedláků, resp. větších rolníků
nebylo mnoho z důvodu nepříznivých
půdních podmínek a velkého sucha.

32
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Starý zámek byl tehdy využíván k hospodářským účelům velkostatku a jak vidíme,
bylo tu i osm bytů. Následující domy s nejnižšími čísly 1–6 dodnes můžeme spatřit
na Ugartově náměstí. Stále tu je např. rod
Veselých a Lněničků. Stejně tak zajímavé je
povšimnout si např. oblíbenosti tradičních
křestních jmen jako je František, Josef,
Marie, Františka aj.

Ale k tomu se ještě vrátíme v závěru
tohoto třídílného seriálu.
Mnohé se dnes změnilo, ale naštěstí
i mnohé odolává běhu času. Historické
jádro Jevišovic zůstalo (víceméně) nenarušeno novodobou výstavbou a patří stále
k nejmalebnějším na Moravě.
Jiří Černý, kastelán

Znáte ho?
Myslím tím prameniště Jevišovky. Ten pramínek, který asi po
35 km naplní krásnou přehradu
umístěnou mezi skalami u nás,
v Jevišovicích.
Pokud se rozhodnete udělat si
pěkný výlet, tak vyjeďte směrem
na Moravské Budějovice, na Litohoř, do Komárovic, kde polní cestou dojdete k lesu. A tady vás čeká
něco jako hledání ztracené cache
(kešky). Nikde nenajdete žádné
turistické značení, takže začne to pravé dobrodružství a závislost na mobilním telefonu.
Výhodu mají skauti, pionýři a znalci světových stran.
Po tápání v krásném lese snad dojdete k jednomu z pramenů označených informační
tabulí a dřevěnou budkou. Aby bylo všechno všem jasné, označila jsem dřevěnou budku
keramickou tabulí, vyrobenou
v Jevišovicích v keramické dílně.
Když se pak vydáte přes pole
podél lesa, dojdete k označenému
žulovému kvádru, který jste mohli
díky pořadu PRAMENY, který
uváděl pan Munzar, vidět v televizi.
Věřím, že jsem vás přesvědčila
o tom, že pramen Jevišovky za
jeho hledání po lese opravdu stojí.
Tak vyjděte…
Dana Hrušková
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Za Jevišovice krásnější…
Protože okrasné zeleně není nikdy dost
a některé rostliny to s námi lidmi nevydržely, rozhodlo zastupitelstvo, že obnoví
záhony kolem infocentra u kruhového
objezdu v Jevišovicích (Žanetboutique)
a Vozní cestu.
V lednu 2021 na základě mého návrhu
objednal MěÚ sazenice. V dubnu jich byla
třetina. Díky zahradní školce AGRO Tuřany
jsme koncem května mohli vysazovat.
Záhony u kruhového objezdu jsou
pokryty černou netkanou fólií a do vyřezaných otvorů díky obětavým ženám
a zaměstnancům obce jsme mohli vysadit
rostliny.
Vozní cesta je náročná nejen svou rozlohou, ale i svahovitým terénem. S vydatnou pomocí pionýrů a skautů, kteří značně
zaplevelený terén vyčistili, se mohlo vysazovat. A teď kdo? Šikovných a pracovitých
rukou je vždy málo. Nezbývalo, než hledat
pomoc. Byla jsem překvapena, kolik se
našlo ochotných lidí a dětí.
A tak jednoho květnového dne se pustily
do práce dopoledne čtyři ochotné brigádnice a odpoledne se přidalo velké množství
pionýrů a mladých hasičů se svými vedou-

Neměli bychom zapomenout při tom
všem poděkovat i paní Švandové, která se již
několik let i se svým mužem starají o horní
část zámeckých schodů.
Jen je škoda, že někteří si její práce neváží
a při cestě dolů na Podolí do upraveného
a kvetoucími rostlinami vysazeného svahu
odhazují různé odpadky, i když pod schody
máme odpadkový koš.
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cími. Počasí nám zrovna nepřálo – pršelo.
Díky starostlivému p. Málkovi a jeho
pomoci vše dobře dopadlo, všech 600 keřů
bylo vysázeno.
Snažila jsem se udělat radost lidem tam
žijícím, chodícím na vycházky, ale i včelařům, proto jsou keře vesměs kvetoucí
a různě barevné.
Teď už jen aby nám přálo počasí a alespoň letos více pršelo, aby všechny lidská
snaha i investice nevyšly nazmar a rostlinkám se dařilo a rostly a dělaly nám Jevišovice krásnějšími.
A nakonec ještě jedno velké DÍKY
VŠEM, kteří pomáhali.
Dana Hrušková

Dotace z MMR
na povrchy místních komunikací
Po vybudování kanalizace zvolna opravujeme poničené komunikace. Již se
podařilo opravit část Nový svět, od školy
po městský úřad, stará panelka v části
Bytovky byla nahrazena novým asfaltem.
Již v předloňském roce byla projekčně
připravena cesta od Číhalů k Heindlům
a v loňském roce jsme připravili rekonstrukci části Voznice k Žaludovu mlýnu
a levý břeh Jevišovky.
Poslední dvě akce jsme v loňském
roce podali do dotační žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj a světe div se,
byli jsme úspěšní. Získaná dotace dosahuje 10 mil. Kč, přičemž celkové náklady
mohou šplhat až k 16 mil. Kč dle projektu.
S ohledem na právě ukončené investiční akce a také probíhající finanční krizi
(alespoň co se týká financování obcí) bude
zastupitelstvo projednávat přijetí dotace
velmi obezřetně.
Pokud se rozhodneme dotaci přijmout,
v každém případě nebude akce realizována
dříve, než ve 2. čtvrtletí 2022, a to hned
z několika důvodů:
• administrativní činnosti kolem přípravy a realizace dotací jsou zdlouhavé
• je nutno připravit výběrové řízení
na zhotovitele akce, toto VŘ řádně
ukončit
• vlastníci nemovitostí v dotčených
lokalitách musí být řádně obeznámeni s aktuálními i následnými omezeními plynoucími z realizace akce

Např. na Novém světě jsme položili
nové povrchy a následně se objevily žádosti
o přípojky nebo rekonstrukci přípojek. Jak
bylo avizováno v dopisech mířících do příslušných nemovitostí, nepovolujeme zásah
do těchto opravených povrchů. Stejná
omezení budou platit také u těchto nově
opravených komunikací.
Rád bych tedy vyzval všechny vlastníky
dotčených nemovitostí (dle níže uvedených nákresů z projektové dokumentace),
aby:
• se napojili na vodárenskou infrastrukturu
• si zkontrolovali stav přípojek, zda
nevyžadují rekonstrukci
• si vybudovali plynové přípojky nebo
zvážili jejich rekonstrukci
• zvážili, zda se napojí na síť CETIN.
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Po vybudování nových povrchů bude opět platit zákaz zásahu
do komunikací a jestliže zásah
bude vyvolán poruchou, požadovaná oprava bude velmi nákladná.
Žádám Vás tedy, abyste zvážili připojení svých nemovitostí
na veřejnou infrastrukturu nebo
rekonstrukci přípojek.
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Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice
V poslední květnový den 2021 byla
ukončena rekonstrukce školy (nutno
podotknout, že při rozsáhlosti budov
bychom mohli zase začít znovu )
Hlavní práce, které se zde za poslední
dva roky udělaly:

• kompletní rekonstrukce sborovny
a ředitelny,
• zateplení půdy
• rekonstrukce tělocvičny (ta je postavena skoro nová, až na podlahu)
• rekonstrukce podlahy v jídelně

• nový otopný systém
• nová kotelna
• nové podlahy ve třídách (v přízemí se
kopalo 60 cm pod úroveň země)
• nové podlahy ve 2. nadzemním patře
(rekonstrukce až na trámy)
• nové podlahy na chodbách, v šatnách
apod.
• nová okna
• nová fasáda

Toto je jen malý výčet prací, které se
na naší škole za dva roky provedly a které
byly již nutné. Věřím, že tato investice se
nám vyplatí, neboť je investicí do vzdělání
našich dětí.
Ty již snad budou pravidelně chodit
do školy a i opravené prostředí ve škole přispěje k jejich úspěšnému startu do života.

☺

Mgr. Pavel Málek

Fotbalový turnaj REGIONCUP 2021
REGIONCUP 2021 je za námi!
Jsme rádi za účast kvalitních týmů
i divácký zájem! K vidění byly zajímavé
zápasy, ve kterých padala spousta branek.
A nyní trochu statistiky: tabulka je v přiložené grafice, kterou nám
i s ostatními údaji perfektně
zpracovával Vít Jurka.
Titul nejlepšího střelce
získal bezkonkurenční Juraj
Záturecký se 14 brankami
v 5 zápasech!!! Nejlepší
gólmanskou dvojici tvořili
Mirek Chocholouš a Roman
Šálek. Obě kategorie ohodnotila firma PE MOTORS
zapůjčením osobního automobilu na víkend! Skvělý
ohlas měla i tipovačka s hospůdkou MaxWilliam, která
je inspirací.

Poděkování za pivko pro fanoušky
i hráče patří Martinu Pikolonovi z 4fin.
A na závěr ty trofeje! Krásné poháry
a předání zajistil starosta Jevišovic Pavel
Málek ve spolupráci s firmou IM SPORT.
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