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Nejčastější chyby
A kdy se stávají hlasovací lístky a hla-

sy voličů neplatnými? Uvádíme nejčas-
tější chyby:

 Hlasovací lístky nejsou na přede-
psaném tiskopise, jsou přetržené či ne-
jsou vloženy do úřední obálky.

 Je-li v jedné úřední obálce více než 
1 platný hlasovací lístek. Také hlaso-
vací lístek, na kterém je označena více 
než 1 volební strana, se stává neplat-
ným hlasem.

 Označí-li volič více kandidátů než 
je stanovený počet zastupitelů (tj. 27) 
jedná se opět o neplatný hlas.

 Za vhozenou prázdnou úřední 
obálku nelze započítat žádný platný 
hlas.

Lístky do 12. října
Společný hlasovací lístek všech osmi 

kandidujících stran s jejich kandidáty 
a podrobnými Informacemi o způso-
bu hlasování obdržíme do poštovní 
schránky nejpozději 12. října.

„Dostatečným množstvím hlasovacích 
lístků budou vybaveny i volební místnos-
ti pro případ, že volič hlasovací lístek u 
okrskové volební komise bude vyžado-
vat,“ informuje pracovnice MěÚ.

Sídla volebních místností se sezna-
mem volebních okrsků a dalšími infor-
macemi voličům přinášíme na str. 18, 
19.

Služba na „občankách“
Jestliže na poslední chvíli zjistíme, 

že nemáme platný doklad, kterým by-
chom u voleb prokázali svoji totožnost 
a státní občanství, můžeme se po celou 

dobu voleb obrátit na službu pracoviš-
tě občanských průkazů, v prvním patře 
MěÚ , (dv. č. 23).

„Zde voliči vyřídí občanský průkaz bez 
strojově čitelné zóny, s dobou platnosti 
jednoho roku. Žadatel předloží stávající 
neplatný OP a 2 ks fotografi í. Za tento 
druh OP se nevybírá správní poplatek,“ 
uvádí O. Šírová.

Jak dále připomíná, volič ve volbách 
do zastupitelstev obcí může volit pou-
ze podle místa, kde je přihlášen k tr-
valému pobytu, tj. ve svém volebním 
okrsku. Pro tyto volby se tedy nevydá-
vají voličské průkazy.

Důležité kontakty
Na závěr připomínáme důležité kon-

takty pro voliče: odbor sekretariát ta-
jemníka a vnitřních věcí MěÚ: praco-
viště občanských průkazů - 1. patro, 
dv. č. 19, tel.: 566 688 372, e-mail: 
pavla.mazancova@zdarns.cz (zde 
se mohou informovat také občané ji-
ných států, chtějí-li požádat o zápis 
do dodatku stálého seznamu voličů 
-  podrobněji v Oznámení), pracoviš-
tě organizace voleb - 1. patro, dv. č. 
33, tel.: 566 688 176, mob.:736 510 
478, fax: 566 621 012, email:
olga.sirova@zdarns.cz .

Voliči, kteří chtějí získat více infor-
mací o volbách do zastupitelstev ob-
cí, naleznou přehledné informace i na 
webech Ministerstva vnitra ČR www.
mvcr.cz a Českého statistického úřadu 
www.volby.cz.

Sem se dostanou i přes stránky města 
www.zdarns.cz, v části Důležité infor-
mace - Volby 2010. Zde také naleznou 
první výsledky komunálních voleb.
 Lenka Kopčáková

Komunální volby...

Podzimní celoplošnou deratizaci 
města organizuje radnice v termínu od 
11. do 22. října 2010 na celém území 
Žďáru nad Sázavou.

Uhynulé hlodavce budou deratizáto-
ři průběžně sbírat. Akci zajišťuje Tech-
nická správa budov města (TSBM) a 
po kontrolách účinnosti budou pří-
padně znovu položeny nástrahy. Dera-
tizace skončí do 19. listopadu 2010.

„Rodiče by však po celou dobu dera-
tizace měli věnovat zvýšenou pozornost 
chování dětí na veřejných prostranstvích, 
aby se jim jedovaté nástrahy nedostaly do 
rukou,“ doporučuje Miluše Kozáková z 
odboru komunálních služeb MěÚ.

Ostražitost se vyplatí i majitelům do-
mácích zvířat, psů a koček. Když bu-
dou zejména psy venčit na vodítkách, 
mají větší jistotu, že nedojde ke zby-
tečnému úmrtí vlivem případného vy-
hrabání a pozření jedovaté nástrahy.

V případě nálezu uhynulých hlodav-
ců (potkani, myši apod.), je třeba ne-
prodleně informovat příslušnou fi rmu 
provádějící deratizaci. Tou je DERA -
TEX, Ing. Jaroslav Drbálek z Vamber-
ka. Pracovníci fi rmy se při vstupu do 
objektů za účelem deratizace prokazují 
pověřením s podpisem starosty Jaro-
míra Brychty.

Majitelé rodinných domů, kteří mají 
zájem o provedení deratizace ve svém 
objektu, se mohou telefonicky nahlásit 
přímo u fi rmy DERA TEX na tel. č. 603 
813 643.

Provedení deratizace a umožnění pří-
stupu je totiž povinné na základě záko-
na č. 258/2000, s 82, odst. 2, písm. k, 
pro všechny majitele nemovitostí a od-
mítnutí je posuzováno jako přestupek 
s příslušným postihem dle zákona č. 
124/93 Sb.. -lko-

Proběhne deratizace

Sportoviště budou od ledna města
Převod sportovišť z Tělovýchovné 

jednoty Žďár na město, provázený 
souborem asi deseti smluv, schválili 
23. září 2010 zastupitelé na svém po-
sledním zasedání v tomto volebním 
období.

Zimní stadion, fotbalový stadion a 
areál tenisových kurtů začnou pod 
městem fungovat od 1. 1. 2011. Vý-
jimkou ve vlastnických vztazích je 
hřiště s umělou travou na fotbalovém 
stadionu a ubytovna na zimním stadi-
onu, na které v minulosti stát posky-
tl TJ Žďár dotace a dle zákona musí 

obě zařízení zůstat v jejím majetku 
do „odbydlení“ povinných let. To oba 
partneři, tedy město a TJ Žďár řeší 
smlouvami o smlouvách budoucích.

V radě byla tato transakce dlouho-
době projednávána a navržený soubor 
smluv nedávno na své valné hromadě 
schválila i TJ Žďár, což bylo podmín-
kou radních k postoupení věci do za-
stupitelstva.

„Jak víme ze zkušenosti, podobné pro-
blémy se sportovišti jsou i jinde a měs-
ta a obce musí přebírat jejich závazky. 
Očekáváme, že dojde k zákonné úpravě 

předepsaného vlastnictví sportovišť se 
státní dotací a bude možné smlouvy o 
smlouvách budoucích zrušit a aplikovat 
následující smlouvy o převzetí majetku,“ 
informuje místostarostka Dagmar 
Zvěřinová.

Kolik budou sportoviště po novém 
stát město ročně, zatím není spočítá-
no, ale odhad mluví minimálně o jed-
nom až dvou miliónech navíc.

Zatímco nyní zastupitelé rozhodli o 
prvním kroku, tedy převzetí sporto-
višť, na „nováčcích“ po komunálních 
volbách bude rozhodnout o formě 

provozování a podpoře sportovišť. Při 
schvalování rozpočtu na příští rok bu-
dou muset již v prosinci odsouhlasit 
částku na sportoviště pro rok 2011. 

Zastupitelé tedy pověřili radu měs-
ta, která má pracovat až do listopado-
vého zvolení nové rady, aby nachysta-
la „nástřel“ řešení.

„Ve hře je založení nové příspěvkové 
organizace nebo pověření některé stá-
vající, a v úvahu nejvíce padá P. O. Ce-
rum,“ informuje Zvěřinová.

 Lenka Kopčáková

Od poloviny září běží ve východní 
periferii města Žďáru nad Sázavou 
stavba s názvem „Odbahnění a oprava 
Honzovských rybníků a obnova mok-
řadu Žabák“.

Originálním naložením „první fů-
ry“ ji zahájili představitelé radnice, 
coby investora a zástupci žďárské 
dodavatelské fi rmy Aquasys, která 
zvítězila ve výběrovém řízení. Město 
totiž požadovalo, aby dodavatel stav-
by měl předchozí zkušenosti s revita-
lizacemi rybníků.

Stavba ve fi nančním objemu 9,8 
mil. Kč získala státní dotaci ve výši 
8,7 mil. Kč z operačního programu 
životního prostředí a má být dokon-
čena v listopadu 2011.

Město Žďár spravuje celkem 12 
obecních rybníků o rozloze asi 40 
hektarů a s pomocí státních dotací se 
v minulosti podařilo zrevitalizovat již 
deset rybníků, na kterých město hos-
podaří s kladným výsledkem.

Projekt na opravu posledních jme-
novaných rybníků a mokřadu byl 
připravený již loni, ale kvůli námit-

kám Agentury ochrany přírody mu-
sel být upraven. Důvodem je výskyt 
vzácné puchýřky útlé, tedy trávy z 
čeledi lipnicovitých. Daří se jí na ob-
nažených dnech vodních ploch, a to-
mu se musí podřídit i speciální režim 
lokalitt y.

„Honzovské rybníky nebyly dlouho-
době využívány a kvůli prosakování 
hráze musel být jeden z rybníků vypuš-
těn. Protože je nedaleko rekreační osa-
da Krejdy, při kolísání vodní hladiny si 
lidé stěžovali na velké množství komá-
rů,“ informuje místostarostka Dag-
mar Zvěřinová.

Na městských rybnících zvláštní-
ho určení neprobíhá intenzivní chov 
ryb. Plní především funkci rekreační 
a ekologickou. Roční náklady města 
na rybníky činí kolem 670 tis. Kč.

„V dnešní době je stále těžší získat 
státní nebo evropskou podporu pro 
projekty, které chrání a zlepšují životní 
prostředí. Jsem velmi ráda, že na tuto 
očekávanou ekologickou stavbu se nám 
to podařilo,“ říká D. Zvěřinová.

V první fázi budou rybníky vypuš-
těny a břehy očištěny od náletových 
dřevin. Pak dojde na odbahnění a v 
jednom případě k nahrazení vadné 
hráze novou stavbou. Vznikne i dal-
ší vycházková trasa pro žďárské ob-
čany. „Příští rekreace tu však bude na 
čas vykoupena provozem stavby a lidi 
prosíme o shovívavost, protože tu bu-
dou potkávat tatry naložené bahnem,“ 
vzkazuje Dagmar Zvěřinová.

Lenka Kopčáková

Obnovují zpustlé
Honzovské rybníky

ORIGINÁLNÍM naložením „první fůry“ odstartovala revitalizace Honzovských 
rybníků za 9,8 mil. Kč. Na snímku zástupci města coby investora a dodavatelské fi r-
my Aquasys. Foto: Petr Baják

Studánka s bakterií
Ve studánce U Křiváku byla při od-

běrech 21. 9. 2010 opět nalezena bak-
terie a voda není vhodná k pití. Stu-
dánka Salvatorka je v pořádku. 

 -lko-
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