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Rychnovské listy 

 

autor foto MŠ Rychnov na Moravě   

Informace ze 4. zasedání zastupitelstva 

Zasedání zastupitelstva obce, konaného 15. dubna, se zúčastnilo 8 zastupitelů 

(j. Henzl - omluven) a 6 občanů. 

Prodej pozemku 

Byl schválen prodej pozemku par. č. 4202/5 o celkové výměře 661m2, celková 

cena pozemku je 4 627 Kč. 

Požární řád obce 

Byl schválen nový požární řád obce. 
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Vydání nového územního plánu obce 

Zastupitelstvo obce, svým rozhodnutím, vydalo nový územní plán obce. 

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. obce 

Informace k KoPÚ najdete ve zvláštním článku. 

Poskytnutí příspěvku na nákup knih 

Byl schválen příspěvek pro Knihovny Moravskotřebovska, ve výši                    

2 Kč/obyvatele. 

 

Bližší informace získáte přímou účastí na zasedání obecního zastupitelstva 

nebo ze zápisu ze zasedání, který je zveřejněn na webu obce. 

Informace z obecního úřadu 

Uzavření obecního úřadu 

Informujeme občany, že v týdnu od 29. dubna do 3. května bude na OÚ 

zavřeno. Děkujeme za pochopení. 

Poskytování služeb občanům 

Upozorňujeme na změnu ceníku služeb poskytovaných obcí. Ceník najdete na 

poslední stránce těchto listů. 

Charita Moravská Třebová - bezplatná právní poradna 

Poradna radí nejčastěji v následujících oblastech: 

1) dluhy - zpracovává návrhy na oddlužení (osobní bankrot, insolvence), 

návrhy na zastavení či odklad exekuce, 

2) rodinné právo - návrhy na svěření do péče, vymáhání výživného, rozvody, 

3) právní ochrana - zpracování opravných prostředků (odvolání atd.) v téměř 

všech oblastech práva, 

4) sociální dávky - důchody a další dávky. 

Podmínkou pro využití služby je, že klienti nemají dostatek peněz na běžné 

komerční služby (advokáta).  

Poradna nezastupuje klienty u soudu. Může jim ale pomoci s žádostí 

o bezplatné ustanovení advokáta. 
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Poradna v současné době objednává klienty asi na 10 dní dopředu. Proto je 

vhodné, aby se zájemci o službu objednávali co nejdříve. 

Kontakty na pracoviště Občanské poradny: 

1) Moravská Třebová - Bránská 210/18 (1. patro, boční vchod) 

2) Jevíčko - Palackého nám. 1 (budova Městského úřadu, zasedací místnost v 

1. patře) 

Mgr. Pavel Šejnoha - vedoucí a sociální pracovník OSP - Občanská poradna, 

právník 

tel.: 736 503 393, e-mail: pavel.sejnoha@mtrebova.charita.cz 

Kanalizace 

Žádáme občany, kteří doposud neodevzdali podepsanou smlouvu 

na kanalizaci, aby tak učinili nejpozději do středy 17. dubna. Neodevzdání 

smlouvy budeme považovat za nesouhlas s připojením ke kanalizaci. 

Prodejní doba v samoobsluze 

Vedoucí místní samoobsluhy informuje občany o prodejní době během  

velikonočních svátků. 

pátek 19. 4.  7:00 - 14:00 sobota 20. 4.  7:30 - 10:30 

neděle 21. 4. zavřeno  pondělí 22. 4. zavřeno 

Komplexní pozemkové úpravy v katastru obce 

Dne 3. dubna se konalo úvodní jednání k pozemkovým úpravám. Na jednání 

byli pozváni všichni vlastníci dotčených pozemků.  

Co jsou pozemkové úpravy 

Jedná se o prostorové a majetkové uspořádání pozemků (scelování či dělení), 

zabezpečení přístupnosti, využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se 

vytvořily podmínky pro účelné hospodaření vlastníků půdy. Původní pozemky 

tedy zanikají a vznikají z nich nové, k nimž se uspořádávají vlastnická práva 

a s nimi související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky 

pro zlepšení kvality života na venkově (ochrana a zúrodnění půdního fondu, 

lesního a vodního hospodářství a ochrana životního prostředí). Výsledkem 

mohou být nové polní cesty, vodní nádrže, ochrana zastavěného území 

odvedením povrchové vody, doplnění zeleně v krajině a omezení eroze. 
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Jaký význam mají pozemkové úpravy pro obec 

Pro obec představují pozemkové úpravy vyřešení vlastnických vztahů 

k pozemkům, dohledání doposud nezapsaného obecního majetku, snížení 

pohybu zemědělské techniky uvnitř obce, zlepšení prostupnosti krajiny 

vybudováním polních cest a jejich všestranným využitím (např. jako cyklotras) 

atd. 

Jaký význam mají pozemkové úpravy pro vlastníky pozemků a jejich 

uživatele (nájemce) 

Pro vlastníky pozemků a jejich uživatele představují pozemkové úpravy 

upřesnění výměry i polohy pozemku, úpravu tvaru pozemků a možnost jejich 

scelení, možnost rozdělení spoluvlastnictví, bezplatné první vytyčení nových 

pozemků v terénu, zpřístupnění pozemku vytvořením sítě polních cest, 

ukončení zatímního užívání cizích pozemků atd. 

K čemu slouží rozmístěné kolíky v terénu 

Pomocné kolíky představují zaměřené body vytvořené v souvislosti se 

zeměměřičskými činnostmi v rámci pozemkových úprav. Kolíky jsou v terénu 

pouze dočasně, později jsou nahrazeny geodetickými mezníky, které zajišťují 

trvalou stabilizaci zaměřených bodů. 

Co je plán společných zařízení 

Jedná se o základ návrhu nového uspořádání pozemků. Obsahuje účelové 

komunikace (zpřístupnění pozemků), protierozní a vodohospodářská opatření, 

opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability 

krajiny. 

Co je zpřístupnění pozemku 

Jedním z výsledků pozemkových úprav je zajištění přístupu k pozemkům 

pro každého vlastníka (náprava situace, kdy vlastník pozemku nemá možnost 

jej užívat). Zpřístupnění pozemků je řešeno návrhem cestní sítě. 

Pohyb cizích osob po obci – jak poznám, že nejde o zloděje 

Osoby, které se budou v rámci řízení o pozemkových úpravách pohybovat 

v obci, se mohou prokázat pověřením vydaným pozemkovým úřadem. 

O tomto pověření bude na úřední desce vyvěšeno oznámení. 

JEDNOTLIVÉ KROKY V POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH 

1) Zahájení řízení  
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- řízení o pozemkových úpravách zahajuje pozemkový úřad 

- 3 důvody k zahájení řízení: 

o pokud se vlastníci pozemků nadpoloviční výměry zemědělské 

půdy v daném katastrálním území vysloví pro toto řízení 

o v případě stavební činnosti, zejm. stavby dálnic, rychlostních 

silnic, obchvatů 

o vyřešení protipovodňových a protierozních opatření, které 

napomáhají zmírnění škod na životech, majetku a na životním 

prostředí 

2) Výběr zpracovatele pozemkových úprav  

- pozemkový úřad provede výběrové řízení dle platných právních 

předpisů, na jehož základě uzavře smlouvu se zpracovatelem 

3) Úvodní jednání 

- cílem jednání je seznámit účastníky řízení s účelem, přínosem, formou 

a postupem zpracování pozemkových úprav 

- na tomto jednání je představen zpracovatel pozemkových úprav 

- volí se sbor zástupců vlastníků pozemků 

4) Podrobný průzkum terénu a jeho vyhotovení 

- provádí se v celém obvodu pozemkových úprav a to tak, aby byl 

zjištěn skutečný stav využívání území 

5) Zeměměřické činnosti 

- probíhají po dohodě mezi pozemkovým a katastrálním úřadem 

- jedná se o zaměření polohopisu a výškopisu, tvorbu podrobného 

polohového bodového pole, zjišťování hranic obvodů pozemkových 

úprav, tvorbu digitální katastrální mapy 

6) Upřesnění a rekonstrukce přídělů  

- upřesnění přídělu je určení hranic přídělu, kdy hranici přídělu nelze 

jednoznačně určit 

- rekonstrukce přídělu je určení hranic přídělu v případě, kdy existují 

pouze neúplné, poškozené podklady nebo se podklady nedochovaly 

7) Zpracování soupisu nároků vlastníků pozemků 
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- soupis nároků vlastníka pozemků určuje, se kterými parcelami vlastník 

vstupuje do pozemkových úprav - s jakou výměrou, cenou 

a vzdáleností těchto parcel 

8) Plán společných zařízení 

- v tomto kroku se připravuje základní kostra budoucího nového 

uspořádání pozemků vlastníků 

- jedná se o systém dopravních zařízení (zpevněné a nezpevněné 

cesty), vodohospodářských a protierozních zařízení (příkopy, retenční 

nádrže, vsakovací pásy, větrolamy apod.) a prvky územního systému 

ekologické stability 

- výsledný návrh je projednáván a schvalován sborem zástupců a také 

na veřejném zasedání zastupitelstva obce 

- schválený návrh společných zařízení vytvoří soustavu parcel, jejichž 

vlastníkem je nejčastěji obec nebo stát 

9) Návrh nového uspořádání pozemků a následné rozhodnutí 

- v této nejdůležitější části pozemkových úprav se pozemky umisťují 

do tzv. kostry, kterou tvoří odsouhlasený plán společných zařízení 

- v rámci návrhu se dopracovávají požadavky na přístupnost všech 

pozemků 

- umisťování nových pozemků se děje na základě dobrovolnosti, kdy 

zpracovatel vede jednání s vlastníky o umístění jejich pozemků 

- po vystavení návrhu k veřejnému nahlédnutí pro možnost vznešení 

případných námitek a připomínek následuje závěrečné jednání 

- po tomto jednání vydá pozemkový úřad rozhodnutí o schválení návrhu 

pozemkových úprav 

10) Vytyčení nově navržených pozemků 

- vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu 

zabezpečuje pozemkový úřad 

- realizace vytyčení probíhá na základě žádostí vlastníků pozemků 

11) Realizace společných zařízení na základě schváleného návrhu 

- na základě schváleného návrhu pozemkových úprav stanoví 

pozemkový úřad po dohodě se sborem zástupců a místní 

samosprávou postup realizace pozemkových úprav 



7 

 

Kulturní akce a volby 

20. dubna od 15:00 - velikonoční dílnička  

Přijďte nasát velikonoční atmosféru do zasedací místnosti obecního úřadu. 

30. dubna - Pálení čarodějnic 

Tradiční pálení na koupališti. 

10. května od 15:00 - Den matek 

Tradiční akce na obecním úřadě v zasedací místnosti. 

12. května od 9:00 - Beseda o konci 2. světové války 

Přijměte pozvání na besedu o konci největšího válečného konfliktu v dějinách, 

na jaře 1945 a jeho dopady na naši obec, spojené s výstavou válečných 

artefaktů z tohoto období. Besedu povedou Luboš Pospíšil a Jiří Prudil. 

18. - 19. května - Rychnovský šlapák a Rychnovská tlapka 

Zveme všechny na další ročník oblíbené sportovní akce. Start je jako vždy 

na koupališti. 

24. - 25. května - volby do Evropského parlamentu 

Volební místnost bude na obecním úřadě. 

Dění v obci 

V současné době probíhá výsadba stromků v obecních lesích v celkovém počtu 

cca 4000 ks. Oproti dřívějším zvyklostem se sází převážně listnáče (javor, lípa, 

buk) a borovice. Na sázení stromků se aktivně podílí členové mysliveckého 

sdružení a členové SDH, kterým obec tímto děkuje za jejich aktivní přístup. 

Na koupališti probíhají práce na výstavbě zpevněné plochy okolo bazénu, bude 

provedeno čištění bazénu, opravy nátěru a jeho napuštění. V areálu koupaliště 

jsou umísťovány použitelné herní prvky z dětského hřiště, kolotoč byl umístěn 

na veřejném hřišti u hospody.  

Na návsi budou vysazeny okrasné květiny a pro údržbu návsi bude na sezónu 

přijat jeden pracovník. 

Obec nabízí brigádu na letní sezónu na koupališti pro obsluhu kiosku a údržbu 

areálu. 

Pro údržbu zeleně a další práce v obci byli přijati dva pracovníci na dobu 

určitou. Dále byl podán požadavek na 3 pracovníky VPP.  
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Na projektu výstavby chodníků se intenzivně pracuje, projekt je třeba dokončit 

tak, aby mohla být v říjnu podána žádost o dotaci k SFDI. 

Projektová dokumentace k rekonstrukci mostu byla dokončena. V současné 

době probíhá řízení pro vydání územního a stavebního povolení. Prozatím nám 

není známa předpokládaná cena rekonstrukce mostu.  

Na projektu Rychty se také stále pracuje, projektant byl pověřen k zajištění 

potřebných stanovisek a na jejich základě bude pokračováno v projekčních 

pracích.   

Pro lokalitu Housličky projektant připravuje projekt pro demolici a současně je 

projektováno i rozdělení pozemků pro výstavbu a realizaci přípojek 

inženýrských sítí k těmto pozemkům.  

Sloupek starosty 

Vážení spoluobčané, 

jsem potěšen, že jste se při čtení listů dostali až k mému sloupku. Předně vám 

chci popřát krásné jarní měsíce a nebolavé velikonoce. Vzhledem k množství 

práce a nedostatku pracovníků poslední dobou trávím většinu času při 

venkovních pracích. Pokud se mnou potřebujete něco konzultovat, prosím 

domluvte si schůzku. V případě neodkladných věcí mě kontaktujte telefonicky, 

a pokud to bude jen trochu možné přizpůsobím se vašim potřebám. Pokud by 

jste nechtěli své podněty řešit se mnou, můžete se s důvěrou obrátit i na mé 

dva místostarosty. Pro připomenutí se jedná o Petra Švehlu 

petr.svehla@rychnovnm.cz , který má ve své gesci investice obce a Hanu 

Šmídovou hana.smidova@rychnovnm.cz, která má ve své gesci školství  

a kulturu.  

Dále se předem moc omlouvám za svoji nepřítomnost v době od 26. dubna 

do 2. května, kdy budu čerpat dovolenou a budu mimo obec. V tomto čase 

mně budou v případě potřeby plně zastupovat místostarostové. V tomto 

termínu bude i zcela uzavřen obecní úřad a dovolenou budou čerpat i 

pracovníci údržby.  

Milan Hána  

mailto:petr.svehla@rychnovnm.cz
mailto:hana.smidova@rychnovnm.cz


9 

 

Příspěvky od občanů 

Milí přátelé, 

vím, že to asi není v mé kompetenci, přesto v zájmu obecného dobra mám 

k vám svou naléhavou prosbu a zároveň jakési varování. 

Naléhavě prosím, nespalujte v kotlech ústředního topení žádné plasty 

a popelnicový odpad. Spaliny z těchto materiálů, které jdou komínem 

do ovzduší, jsou velmi nebezpečné a prudce toxické, jedovaté. 

Kromě toho, že jsem kněz, zabývám se od studentských let biologií 

a přírodními vědami, takže to mohu odpovědně potvrdit. 

My zde v Rychnově na Moravě žijeme v obci, obklopené horami, takže toxické 

spaliny z plastů a popelnicového odpadu zůstávají v našem ovzduší a nemají 

kam odcházet.  

Když několikrát denně chodím se svou fenkou Denny ven, zvláště večer 

a pozdě večer, cítím z komínů (i z konkrétních komínů konkrétních domů) 

ve vzduchu odporný puch spalovaných plastů a popelnicového odpadu. 

Nemůžeme se pak divit, že v současné době mnoho lidí onemocní zákeřnou 

nemocí karcinomu, rakoviny. 

Naléhavě prosím, abyste si tuto nebezpečnou skutečnost uvědomovali 

a předem vám všem děkuji za vyhovění mé prosbě v zájmu všech obyvatel 

naší obce. 

                                                                                 Váš otec Karel Macků 
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Zprávičky z naší školičky 

Hurá je tu jaro  

Toto období je u nás ve školce pestré. Zima 

už snad úplně odešla daleko předaleko a my 

se můžeme radovat ze sluníčkových dnů. 

Vrací se nám děti, které byly v zimě 

dlouhodobě nemocné a také děti po 

neštovicích. Pozorujeme změny v přírodě - 

rostoucí kytičky, posloucháme zpívající 

ptáčky. Začali jsme chodit více na naši školní 

zahradu a skotačit na prolézačkách. 

Zopakovali jsme si jména zvířátek a jejich 

rodících se mláďátek. 

V současné době se připravujeme na Velikonoce. Vyrábíme malovaná vajíčka, 

osení a jiné hezké výrobky, které si děti před prodlouženým svátečním 

víkendem odnesou domů. 

Zbývá nám už jen posledních pár měsíců školky před letními prázdninami a v 

tomto období nás, jako každý rok, čeká spoustu akcí:  

4.4. jsme zahájili plavecký výcvik v Lanškrouně – ZŠ Dobrovského. Čeká nás 

celkem 10 lekcí (každý čtvrtek). Na toto plavání jezdí děti předškolní a děti, 

kterým je a bude v letošním roce 5 let. 

V pondělí 15.4. přijede divadlo Jójo s pohádkou „Trampoty čarodějky 

Čarymůry“.  

Ve čtvrtek 18.4. (školní prázdniny) bude MŠ OTEVŘENA! 

V úterý 30.4. si s dětmi ve školce uděláme čarodějnický rej. Budou různé 

soutěže, létání na koštěti a vaření kouzelných lektvarů. 

V úterý 7.5. bude zápis do MŠ – omlouvám se za překlep v minulém vydání 

listů 

V pátek 10.5. Den matek na OÚ – vystoupení našich dětí 

Dále nás čeká fotografování, Den dětí v MŠ, pro děti, výlet, ještě jedno 

divadelní představení, loučení s předškoláky – termíny budou upřesněny na 

nástěnce ve školce 

Přejeme všem krásné jarní dny a hodně sluníčka. 
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Mateřská škola Rychnov na Moravě, okres Svitavy 

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
Pro školní rok 2019/2020 

 

 

 
 

Se uskuteční v úterý  7.5.2019 od 10:00 do 15:30 

v budově MŠ Rychnov na Moravě 

S sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného 

zástupce dítěte 
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Nabídka služeb občanům 

Mulčování malotraktorem 300,-/hod 

Štěpkování větví 200,-/hod 

Práce s křovinořezem 200,-/hod/ pracovník 

Práce s motorovou pilou 200,-/hod/ pracovník 

Práce tlakovým čističem 

Práce s motorovým kalovým čerpadlem 

150,-/hod/ pracovník 

150,-/hod 

Přibližování navijákem  200,-/hod 

Doprava materiálu na vleku malotraktoru 200,-/hod 

Stříhání živých plotů 200,-/hod 

Broušení řetězů motorových pil 30,-/kus 

Broušení zahradního nářadí 20,-/kus 

 

Veškeré služby provádí pracovníci obce a je nutno je objednat na obecním 

úřadě. U prací účtovaných v hodinové sazbě je minimální účtovaná doba 

30 minut a práce musí být prováděny v zastavěné části obce. Mimo toto území 

je nutná individuální kalkulace. 

 

  Obec Rychnov na Moravě 

Rychnov na Moravě č. p. 63, 569 34 

tel: 461 100 455,info@rychnovnm.cz 

www.rychnovnm.cz 

Úřední hodiny 

Po, St: 8:00-11:30 12:30-17:00 

Redakční rada 

Josef Henzl, Milan Hána, Petr Švehla 

 

 

Rychnovské listy: periodický tisk územně samosprávného celku, vychází 1x za dva měsíce. 

mailto:info@rychnovnm.cz
http://www.rychnovnm.cz/

