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ZasŤupiŤelstvo obce. kongné dnL29"5.201t*schvólilo;
- Pronójem čósti pozemkové parcely č. 1664/5, o výměře 650 m2 panu

-

Jiřímu
Schwarzbergerovi, Oldřiš 213 na dobu neurčitou za cenu 7,- Kč za 1-m2
Stonovisko Obce pro spróvce toku Lesy Čn ve znění: ,,Obec Oldřiš prohlašuje, že
okolní pozemky ve vlastnictví obce požadovaných částíúpravy toku, které by byly
stdvbou zastavěny bude možno odkoupit Lesy ČR, s.p. za 7,- Kč za všechny
zd stavě n é poze m ky stavboll "
Smlouvu na získónídotace od KÚ Pardubického kraje no opravu místníchkomunikací
poskytnutí příspěvku na opravu střechy kostela Českobratské církve evangelické
v Borové čóstku ve výši 50,000,- Kč.
podánížódosti o dotaci na vybudováníhřiště za bývalou MŠ.
usnesení pro MAS Sdružení pro rozvoj Poličska ve znění: ,, Zastupitelstvo obce Oldřiš
schvaluje členstvísvé obce v organizaci MAS Sdruženípro rozvoj Poličska, o.s. se
sídlem Sutkovská 340,569 92 Bystré, tČo 270 308 22.
pro volební období 2014-2018 počet členůZO ve výši 15 z které bude pět členůtvořit
Radu obce.

zastu pitelstvo obce neschválilo:
rozhodlo nevydávat vyhlóšku z ubytovací kapacity.

zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

Zastupitelé vzali na vědomí průběh pořizovóníTl v lokalitě pod zastávkou ČO,
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí termín připravované akce ,,Běh na Lucký Vrch'
za stu pite l stvo o bce o d lo ži l o :
rozhodnutí o využitíbývalé MŠa navrhli účastobčanůna řešení využitíbudovy bývalé

MŠ
budování cyklostezky v rómci dotace ze SFDI na dalšíroky.
schválení zápisu do obecní kroniky,

Rodg_obce. kononó dne 17-6.ZQl4 projednolo o schvólilo:

-

Starosta seznómil radu s telefonní stížnostina vytékajícíodpadní vodu na veřejnou

-

Rada obce souhlasí s ukončenímnájemní smlouvy k bytu

-

cestu.

červenci 2014.

v

ZŠOldřiš dohodou k

31-.

Rada pověřila kronikóřku posouzením a výběrem historických fotografií obce do
obecního archivu od fotografa pana Horáka

Zóměr pronójmu obecního bytu v č. p. 19ó

Obec Oldřiš,Oldřiš 732, 569 82 Borová, zveřejňuje záměr pronájmu
obecního bytu v č. p, 196 v budově Základníškoly Oldřiš.
Byt bude volný od 7.8.2074.
Byt o velikosti 2+1- se nacházív 1-. NP domu č. p. 196. Celková podlahová plocha bytu činí
65,82 m2, z toho kuchyň 1-7,70 m2, pokoj 17,63 m2, pokoj 20,06 m2, předsíň 4,j3 m2,
koupelna 4,77 m2, WC 1,33 m2.
Nójemné činícca 2,500,- Kč/ 1 měsíc + energie
Zójemci o pronójem bytu se mohou informovat na tel. č. 461747 11-7 nebo 724 729 318 nebo
osobně v kanceláři oú oldřiš.
Písemnéžódosti zasíleite do 75.7.2074 na adresu: Obec Oldřiš, Oldřiš 732, 569 82

stróvn
v období od 14. července do 3. srpno.
4. srpno zdčínóme vořit p?o cizí stróvníky

Věro Renzová - ředitelko Mš

7.7.2074 - 78.7.2074
77.8.2074 - 22.8.2074

Dovolenó MUDr. Joroslavo Grodlo
27.7.2074 - 25.7.2074

Dotisk prvního dílu knihy

Dotisk knihy s nózvem ,,Život v Oldřiši očima Marie Magdaleny Trojákové" bude k vyzvednutí
na oÚ oldřiš koncem měsíce července 2014, Zájemci, kteří si dotisk objednali se mohou
informovat na telefonním čísle461747 11-7 a na www,oldris.cz bude informace o možnosti
odběru knihy.

Jednou z výhod bydlení na venkově je klid a čistý vzduch. Proto Vós, některé žódóm,
abychom si tuto výhodu nenechali vzít a nepálili seno a plasty. V těchto krósných letních
dnech má každý dům otevřená okna po celý den, Každéi sebemenší pólení nevhodného
materiólu se rychle roznese vzduchem po vesnici a vnikne do našich domovů. Zvlóště občané
s dýchacími problémy ocení, když budete ohleduplnější.
Z hlediska možnosti požórů je nařízeními krizového oddělení Pardubického kraje
pálení suché trávy a seno zakázáno.

Provozní doba Česképošty v Borové od 1.7.2014

Pondělí 8.00 -

Úterý

8.00
8.00
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8.00
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Víkendovéobčerstvení za Orlovnou zohojuje svŮj provoz dne
27.6.20L4.
provozní doba:
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Ve dnech

PozvÉnka rtc pouŤ'ové slovností

II.-13.7.2014 proběhnou v Oldřiši tradičnípouťovéslavnosti,

programem:

PóŤek:
od 17.00 h se otevře sklípek s tradiěním občerstvením
ve 21.00 h bude za Orlovnou Diskotéka s novým DJ,

§obotg.

sklípek a stánek za Orlovnou bude otevřen již od 16.00 h,
ve 21.00 hodin bude tanečnízábava za Orlovnou, k tanci zahraje
skupina Kyvadlo
areál za Orlovnou k posezení s občerstvením se otevírá v 9.00 h

od

15,00 hodin ktanci
známouz TV Šlágr
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poslechu zafuqe skupina Kapka,

e budou zveř€

s tímto

Dártrsk$ klab

V minulém číslejsme nabízeli maminkám, které jsou doma na mateřské
dovolené a chtějí mít nějakou změnu, společnésetkání maminek a jejich
ratolestí v prostorách obecní knihovny. Protože tato výzva zůstalabez
oďezlry,nabízimeještě jeden termín . Nestyďte se a přijďte . Můžetesi
zde při kávičce vyměnit zkušenosti , radosti i strasti , nebo si jen tak
popovídat a hlavně se seznámit pokud jste v Oldřiši nově přivdané nebo

přistěhované a nemáte zde ještě kamarádky.
Dalšítermín nabízíme9. července od 10.hod. v obecní knihovně.

(

V knihovne je rozkládací gauč" na kterém můžoublýt miminka

a na zemi

řcatř
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noqi koberec, kde si mohou hrát staršíděti

)
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Obec Telecí

původ obce jménem Telecí skrývá se našim zvídavým zrakům v šeru 73. a 74.
století .... Těmito slovy začínápsát někdejší kronikář obce Ladislav Horníčekv roce ].9].8
novou kroniku obce, neboť původníkronika shořela v roce 1868 spolu se statkem tehdejšího
rychtáře, takže písemné materiály o vzniku obce se nedochovaly nebo vůbec neexistovaly.
prvnídochovaná písemná zmínka o obci Telecí je ažz roku 1403 a je uváděna v souvislosti s
odchodem kněze ze zdejšífarnosti. Je tudížjisté, že početnéosídlení s kostelem a farností
zde v uvedeném roce již existovalo. Z historických souvislostí lze usoudit, že první osídlenci
se v místě dnešníobceTelecíobjevili asi v polovině 13. století, kdy dochází k rozvoji nedaleké
osady,,Na po!íčkách",dnešníhoměsta Poličky.

"€.9i

obec Telecí se nachází v jihozápadní části okresu Svitavy, 10 km na západ od Poličky.
Rozprostírá se ve svažitémúdolío délce 7 km, roztroušena po obou stranách kolem břehů
,,Landrátského potoka", který zde v nadmořské výšce 700 m pramení. Nejvyššímbodem v
katastrálním územíobce je Lucký Vrch - 739 m.n.m., nejnižšímpak soutok Landrátského
potoka s řekou Svratkou - 520 m.n.m. Celé územíobce je součástíChráněnékrajinné oblasti
,,Ždárské Vrchv",

V obci žije 4t7 trvale bydlících obyvatel, ve 131 domácnostech a k individuální rekreaci
zde slouží74 rekreačníchchalup a 1-6 chat, jejichž majitelé sem dojíždějípřevážně z Brna a
poličky. Zájem o rekreačníchalupy je zde obrovský, zájem o trvalé bydlení je limitován
nutností dojížděníza prací. Počet trvale bydlícíchobyvatel proto stále zvolna klesá a tento
pokles trvá již od roku 1890, kdy v obci žilo 1132 obyvatel, Naproti tomu je zaznamenáno
historické minimum v době pobělohorské, kdy z důvodůnáboženského přesvědčení odešla
většina evangelíků do exilu, a v místě zůstalo jen 126 obyvatel.
Svojí polohou a infrastrukturou vytváří naše obec spádovou oblast pro některé menŠÍ
obce z okolí. Důvodem k tomu je zdejšíúplná základní škola, mateřská škola, zdravotní
středisko se dvěma lékařskými odbornostmi, pošta, kulturnídům,obecní úřad a dva kostely s
přiléhajícímihřbitovy. Obec provozuje veřejný vodovod a v roce 2003 byla v rámci
dobrovolného svazku obcí Borovsko provedena plošná plynofikace. Také dopravní
obslužnost je na dostačujícíúrovni, k čemužslouŽí 6 autobusových zastávek.

Mezi nejvýznamnější pamětihodnosti obce patří především 700 let stará, legendou
opředená Lukásova lípa, nazývaná též,,Zpívaiící|ípa", Na územíobce v její dolní části se

roste ještě jeden památný strom a to Pajkrův dub, jehož stáří se odhaduje na 500 let, DalŠÍ
kulturní památkou je katolický kostelík zasvěcený sv. Máří Magdaléně, se hřbitovem a
původníobrannou zvonicí ze \6. století. Za pozornost stojíi roubená staveníse zachovalými
prvky lidové architektury tzv. ,,Poličský dvorec", znichž celkem 15 má status kulturní
památky. Na základě těchto zachovalých stavení byla v dolní části našíobce Ministerstvem
kultury ČR v roce 2001 vyhlášena
Vesnická památková zóna. Turistu a
znalce přírody zaujme půvab

krajiny, která svojí dokonalostí a
zachovalostí charakterizuje krásu
Českomoravské vysoči ny.

Zveme

V_ós

do Kroje Smetony_o MortinŮ - červenec 2014

Borovó
13. 7. 2074 - pouť u kostela sv. Markétv
Bystré
12. 7. 2074 - Tanečnízóbava - na zahradě za hasičskou zbrojnicí od 20:00 hod. Od 1-4:00
a poté bude nósledovat zábavné odpoledne pro děti
bude probíhat nómětové cvičeníhasičů
na Hasičskézahradě.
18. 7. 2014 - Tanečnízóbava - na zahradě za hasičskou zbrojnicí od 20:00 hod. Hraje
Melodie RockTrpín.
26. 7. 2074 - ,,Bvstré, Hamrv a ieiich občanév letech 1. Sv. vólkv" - beseda s V. Ditrichem a P.
Staňou se uskutečníod 1.6:00 hod. v kině Bystré. Od 19:00 hod. se uskutečnívzpomínkovó
mše v kostele sv. Jana Křtitele spojenó s výstovou. Po mši proběhne vzpomínka u pomníku
obětem 1. Sv. války.
Dolní Újezd
8. 6. - 28. 9. 2074 - VÝstava 700 let od vvpuknutí orvní světové vólkv
Klub oživeníhistorie pořádá v Muzeu vesnice
12.7. 2074 - ltalskó noc
Pořádó Sokol Dolní Újezd v hasičskémareólu v Bořkově od 20 hod. Hraje KaM bít,
26.7.2074 - Sokolníarilovačkaa triatlon 2014
V Bořkově v areólu SDH Dotní Úlezd - Sokolnívýlet po našívesnici a nejbližšímokolí.
Soutěž v triatlonu pro mnoho kategorií. Soutěž v grilování různých druhů mas.
Zóbavné hry pro děti. lnformace a přihlóšky: vladimir,kluson@amail.cz.
kolcava.
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Litomyšl
12. - 13.7. 2074, vždy od 17:00, Restaurace Veselka
BorůvkovÝ víkend - borůvkové hodv
18.7. 2074, 1-8:00, Toulovcovo nóměstí - Toulovcovv prózdninové pótkv
od 18:00 Vodnickó pohádka - uvódí Divadélko Romaneto Praha
od 19:30 Poletíme? - folkovÝ koncert
Vstupné dobrovolné.
25. 7. 2074, 20:30, Zámecké nóvrší
Noc na Karlšteině - rozmarnÝ filmovÝ muzikól (hrajíJan Rosák, Petr Jančařík,L, Olšovský, P.
Vítek a další),vstupné 260/290 Kč
Lubnó
26.7.2074

pouťová zábava - letní areál - hraje KAM-BÍT, začátek 20.00 hod.
27.7.2074 - pouťovéodpoledne s Poličankou - letní areál, začótek 14.00 hod,
-

oldřiš
17. - 73.7 2074 - Pouťovéoslavv

11.7.2074 - Diskotéka v areólu za Orlovnou od 21.00 hod
12.7. 2074 - tanečnízábava za Orlovnou -hraje Kyvadlo od 21.00 hod.,
13.7.2074 - odpolední posezení za Orlovnou. k poslechu hraje skupina Kapka od 75.00 hod
25. 7. 2074 - Letní kino za Orlovnou - Kocour v botách (dětské představení), začátek 21.30
26.7. 2074 - Letní kino za Orlovnou - Rivalové. začátek 21.30

§pďr#&g
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6. 7. 2074 - Królovské slavnosti na Svoianově

Akce určenó zejména rodinóm s dětmi. Formou tradičníchhradních slavností budou probíhat
představení kouzelníka, kejklíře, ukózky historických tanců a historického šermu. Příjezd
królovské družiny na koních,
77. - 72. 7. 2014 - Colour Meetina Polička - multižónrový festival v jedinečnémprostředí
poličských hradeb nabitý hudebním, divadelním ivýtvarným potěšeníma zóbavou. Festival
pro celou rodinu.
Poličskékulturní léto - letní kina, divadla pro děti, koncerty v atriu Centra Bohuslava Martinů
v Poličce. Program na http://kulturnileto,wordpress.com/.
"§e&gwr_*lce

72. 7. 2074 - Poličský baar - XlV. ročníkplóžového voleibalového turnaie mužskÝch dvoiic ve
sportovním areólu v Sebranicích, Více na www.policskvbaqr,nastrankoctl.cz,
19. 7. 2074 - čertovskó pohódka .,O Lucióškovi" - od 1-5.30 hod, na Kališti ,,U křížku", v
případě nepříznivého počasívsále KD.
27. 7. 2074 - Pouť na Vvsokém Lese. Začátek mše v 1.5,00 hod., následuje posezení.
5w*3*t*c:ar

5. 7. 2074 - 30. 8. 2014 - VÝstava obrazů Petrv Stoklasové - Šuplíkórna
Radnice městyse Svojanov, vernisóž se konó 5. 7. 214 od 13:00 hod.

:
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Obecní knihovna připravuje odpolední kurz lektorky z Anglie Jitky Nešpor

Borvy z ngšeho okoií-eco-dyeing
Při naši práci budeme používatjen velice primitivní komponenty: listy, látku, vodu a teplo.
Společně se projdeme po okolí a nasbíráme rostliny, spadlé listy a jine přírodniny, které v
kombinaci s kuchyňským 'odpadem' použijeme v technice 'balíčkového'barvení. Takto si
vytvoříte vzorník látek a tisku, které postupným spojováním přetvoříte do unikátního kousku
textilie. V průběhu kurzu si také vyzkoušíte efekty, kterých můžetedosáhnout použitím
rizných kovů a tekutin. Materiál" který budete potřebovat:
Značku - něco co můžetepŤívázat ke každému 'baličku' než půjde do hrnce, jelikož v hmci se
kažďý změní k nepoznáníO např.: mušličky,korálky, knoflíky atd. Toto je velice důležité
abychom předešly zklamání a slzámO .
Šicípotřeby - jehla, nůžky,nitě (bavlna nebo hedvábí, nebarvené). Odstřižky hedvábí, vlny,
bavlny. Opět jen v přírodních barvách. Stačíopravdu jen male kousky. Notes na poznámky,
propisku, dobrou náladu. Každá z účastnicdostane ke své práci hedvábný šátek, který si
obarví. Kurz se bude konat v prvním týdnu v srpnu (předběžně od 2. nebo 9. srpna)
odpoledne cca od 14.00 h. Přesný tetmín bude zájemkyním dán vědět.
Na tento kurz je nutné se předem přihlásit v obecní knihovně !! Cena kurzu ( za materiál ) je
150.- kč / osoba.
facebook : Jitka-Nespor-Textile-Creations

;":i§fu.

-

Děkujeme všem , kteřídarovali časopisy a knihy do místní knihovny

- Dílničkav období prózdnin nebude

.

21.6. od 16.hod se konalo Indiánské odpoledne. I přes nepřízeň počasíse zúčastnilo10 dětí
. Nejdříve si děti namalovaly své vlastní prázdninové tričko barvami, které po zafixování
teplem jsou nesepratelné - každébylo originální a lcrásné ! Poté děti plnily připravené
disciplíny indiánské plazení, lasování koně, výroba totemů, hod kládou do dállql, hod šiškou
na cíl, a další.V šest hodin přijel objednaný dostavník tažený koňmi - dětmi velmi očekávaný.
Vytrvalci, kteří se nenechali odradit zimou si s námi opekli buřtíka a uvítali ,, indiánské
stařešiny", které si přišly s dětmi popovídat o starých časech. Ale více jsme zpívali než
povídali, což vůbec nevadilo. Jedenáct odvážlivců z řad dětí mělo připravené spacálql
k přespání v prostorách klubovny staré škollql, ale ,rada starších indiánek" nolila raději
prostory knihovny, což dětem vůbec nevadilo. Krásně unavené a válečnými barvami
zmalované děti zalehly mezi regály s knížkamia při společnémčtenípostupně usínaly.
Poslední šuškáníustalo až kolem půlnoci. Akce se konala v rámci projektu knihoven
,,Nezapomeňte (se) vrátit ,,
.

,aa.

Fgsovdní čŤerróř& v obecní íqnihovfiě

25.6.2014 proběhlo v obecní knihovně
pasování čtenářů- prvňáčků končících
první třídu, Od zéňi, kdy znali jen pár
písmenek udělali velký pokrok ve čtení
a aby si na tuto chvíli, kdy končíprvní
třídu pamatovaly, byli pasováni na
čtenáře . Pasování se ujal místostarosta
p. Jílek a děti složily slib : "Slibqi, že
budu hodně číst". Snad to bude pravda
\r'

Ýíce íbtografil na.]dete na
www. oldris. czlťotogalerie

Byly přivezeny nové knížkyz výměnného fondu . Zde je malá ochutnávka
JoJo MoyESovÁ - NEŽ JSEM TĚ POZNALA

Louisa Clarková ie obyče.iná dívka žijícímimořádně
obyčejným životem. Má ráda svou práci v bistru, svého dlouholetého
přítele a svět, který končís hranicemi malého rodného městečka. Svůj
život by za nic nev}nněnila. Když však bistro zaťou, Louise měnit
.*$sq.dfg
i
musí. Svět Willa Traytrora naopak žádné hranice nemá. Je to svět
adrenalinu, velkých obchodů i peněz, svět možnosti bez omezení. Will
svůj život miluje. Když ho však nehoda upoutá na kolečkové křeslo, ví,
že užho nebude moci ž ít jako doposud. Jen těžko si lze představit více
nesourodou dvojici než náladového a depresivní Willa a jeho novou
optimistickou a upovídanou ošetřovatelku Louise. . . Romantický příběh
o dvou lidech, kteří nemají nic společného,dokud jim láska k nohám
nepoloží celý svět. S ním však i otázku, jak vysokou cenu je člověk
ochoten zaplaíií za štěstítoho, koho miluje...
Také iedna z těch NEJ, jedna z těch co donutí člověka přenýšlet nad
bytím, či nebytím... Co člověka rozbrečí,ale chvilkama i rozesměje... Kniha o tom, jak si člověk na pokraji sil
můžerozhodnout o svém životě. Kniha co vám vezme pár hodin, ale zároveň vám dá celý život, tím jak je
napsaná... Kniha plná láslg,, porozumění, tížeživota, zklamání, smrti...

GILLIAN FLYNNOVA -TEMNE KOUTY

Libby Dayové bylo sedm, když se její matka a dvě sestry sta|y oběťmi ,,satanistické
vraždy" v kansaském městečku Kinnakee. Libby přežila - a u soudu se proslavila
svědectvím, že je zabil její patnáctiletý bratr Ben. O pětadvacet let později ji lyhledají

členovéneoficiálního spolku zaměřeného na notoricky známé zločiny. Doufají, že
objeví důkazy svědčícío Benově nevině. Libby zase doufá, že na své tragické
minulosti něco vydělá... Psychothriller Temné kouty (2009) Gillian Flynnové,
autorky kultovních kriminálních románů Zmizelá (2012) a Ostré předměty (2006),
vyhlásil časopis Publishers Weekly nejlepšíknihou roku.
Temné kouty je ještě o něco přesahují , mají v sobě ještě takové cosi, co jim dodná
na výjimečnosti. Jsou zkrátka dech beroucí. Temné kouý jsou propracované,
promyšlené,každá postcnaje dobře vyprofilovaná a nic na příběhu nevypadá ploše a
nedotaženě.

PETRA DVOŘÁKOVÁ - JULIE MEZI SLOVY

Desetiletá Julie to nemá vůbec jednoduché. Nedávno prožila (stejně jako mnoho
dalšíchdětí) rozvod rodičůa spolu se svou mladšísestrou se právě pokoušísžívats
novou partnerkou svého otce a jejími dětmi. Situace je o to komplikovanější, že
rozpad původní rodiny je provázen přestěhováním se z Prahy, z prostředi nákupních
center, výběrových škol a dalších městských vymožeností, na obyčejnou vesnici, do
malé školy mezi holky, které se vůbec nevyznají. Na pozadi příběhu malé Julie před
čtenářem vyvstává ja§si slovník pojmů, |úeréze světa dospělých mnohdy nechtěně
pronikají do světa dětí a mohou je stejně tak trápit jako by,t zdrojem humorných
okamžiků.
Dětský čtenář se tak setkává s výklady slov, jako například rozvod, sex, kyberšikana,
ale i pojmy handicapovaný, dentální hygiena nebo kreditní karta. Dívenka Julie
zasvěcuje čtenáře také do světa těch slov, kterájsou dětem přísně zakázána, a nabídne
jim i náramně užitečnýVofukovník. Ten se později stává interaktivním nástrojem Juliiny komunikace se
čtenářem. Svou hrou tak Julie nenásilnou formou vede čtenáře k zamyšlenínad významem a používánímslov.
Kniha Julie mezi slolry se dot}ká častého,a přesto v dětské literatuře zřídka uchopeného tématu rozvodu rodičů
arozpaďu rodiny, vltváření širšíchcitových vazeb k novým partnerum rodičůi jejich dětem. Dětskému čtenáři
pak poskyuje možnost v}Ťovnat se s jednou z nejbolestnějších zkušenostídětství. Knihu doprovodila ilustracemi
přední slovenská qýtvarnice Katarina Gasko.

DAVID GARDNER - POPÍNAVE nosrr,INYlnspirace pro vaši zalvadu.
je zábava! Praktické rady: jak vybrat vhodné popínavky do zahrady a

Zalvada

správně o ně pečovat (pěstování a opora, výsadba, mulčování,...Praktické rady: jak
vybrat vhodné popínavky do zahrady a spráwě o ně pečovat (pěstování a opora,
výsadba, mulčování, kombinace rostlin ad.) Podrobné návody na pěstování: snadné
postupy krok za krokem. Doporučení odborníků: osvědčenétipy a zasvěcené
komentáře

Přijďte, jistě si vybere svou knihu každý ||

Tnzercez
Hospoda u lesa -

Roubenka v Borové přijme kuchaře-kuchařku na plný úvazek. Bližší
informace na tel. č. 603 824 O9O

storosto obce a zaněgŤncnci OÚ Oldřiš piejí vŠem
krósné

žítíleŤních dní

hodně
iŤkfr z dovolené o

ózdnin"
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obec oldřiš
tel/fax: 461747 II7

e-mail

:

obec.oldris. @quick.cz
www.oldris.cz

Upozornění pro podníkatele v silničnídopravě
Připomínóm podnikatelům provozujícíkoncesovonou živnost s předmětem podnikóní Silniční
motorová doprava - nókladní provozovanó vozidly nebo jízdnímisoupravami o největší
povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí a/nebo
osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče povinnost
prokázat nejpozději do 37. července finančnízpůsobilost, jak uklódó ustanovení zákona č.
111/1994 Sb,, o silničnídopravě, ve znění pozdějších předpisů.
Podnikatelé podnikající v silničnídopravě provozované velkými vozidly prokazují finanční
způsobilost dopravnímu úřadu Krajského úřadu v místě sídla podnikatele v silničnídopravě.

Eva zindulkovó
vedoucí odboru obecní živnostenský úřad

