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* SLOVO STAROSTY * 

Vážení spoluobčané! 
Dovolte několik vět k první polovině tohoto roku. 
 

 Nejdříve k našemu zpravodaji. Snažili jsme se dát jeho vydávání  
do souladu s právními předpisy a vyšla nám z toho poměrně složitá        
administrativní komplikace. Proto jsme se rozhodli vydávat zpravodaj   
měně často (možná jen 2x ročně) a hledat jiné způsoby vzájemné  
komunikace. Tím nejjednodušším zůstává veřejné zasedání zastupitelstva  
obce. Samozřejmě, že dobré a konstruktivní nápady v této oblasti  
uvítáme a určitě se jimi budeme zabývat.   
          Jsem velmi rád, že přišlo poměrně velké množství lidí 1. 6. 2016  
na debatu s projektanty o tom, jak by měla být vedena budoucí  
dálnice D 35, a vše slyšeli na vlastní uši. Již jsem také zaslechl, že je  
všechno rozhodnuto a že se s tím nedá nic dělat. Snažím se a dělám, co je  
v mých silách…..   

Situace kolem nového hasičského automobilu se dost  
komplikuje, protože ministerstvo vnitra nebylo schopno registrovat naši  
zakázku, a i když máme přislíbeny peníze, nemůžeme vypsat poptávku  
na výrobu tohoto automobilu. Několikrát týdně tuto akci urguji a zatím  
bez úspěchu….      

Již několik měsíců pracujeme na přípravě nového územního plánu  
obce. Je to běh na dlouhou trať. Do konce roku 2016 budeme přijímat  
všechny požadavky občanů na případné změny, které bude potom zpracovávat vybraná projekč-
ní firma. Bližší informace na obecním úřadě. 

Nedávno také proběhla plánovaná výsadba zeleně na různých místech v obci a úprava 
prostranství před obecním úřadem. Jde nám o to, aby některé části obce zkrásněly a časem roz-
kvetly. Návrh a výsadbu provedl pan Smyčka ze Semanína a já chci poděkovat všem, kteří nám 
pomáhají, aby se zeleň a květiny uchytily. Je jen na nás všech pohlídat, aby nám to někdo nezni-
čil…. 

Minulý měsíc jsme též řešili rozbitá okna některých objektů v obci a nevhodné nápisy na 
různých místech a objektech ve Strakově. Celou věc jsme předali Policii ČR především proto, aby 
celá záležitost byla nestranně a nezávisle prošetřena. Jaké konkrétní kroky dané instituce činí, ja-
ko starosta obce nevím. Předpokládám, že výsledek se časem dozvím.  Buďme rádi, že se celá věc 
již částečně vysvětlila a doufejme, že se nic podobného nebude opakovat. To je přece to důležité a 
podstatné pro nás všechny, kteří bydlíme ve Strakově.  

Malá radost na konec – oprava naší kapličky zdárně pokračuje a již se těším, až bude vše 
hotovo. Bude to zcela jistě moc pěkné…… 

Tolik stručně několik řádek k některým akcím a událostem v naší obci. 
                
PŘEJI VŠEM KLIDNÉ LÉTO, PĚKNÉ PRÁZDNINY A DOVOLENÉ. 
  
         Mgr. Jan Janypka 
                                                                                                        starosta                                                                                                   
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* OBEC V ČÍSLECH—ROK 2015 * 

 počet obyvatel Strakova k 31. 12. 2015   231  
 z toho 113 mužů a 118 žen 
 v tom ve věku 0–14 let 32, 15-64 let 165, 65 a více let 34 
 
 průměrný věk obyvatel              39,3 
 narozené děti v roce 2015         1 
 obyvatelé, kteří nás navždy opustili        5 
 přistěhovaní obyvatelé          5 
 odstěhovaní obyvatelé          4 
 
 počet popisných čísel v obci     105 
 počet evidenčních čísel v obci       65 

* Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE * 
 vybrané body ze dne 8. 4. 2016 a  3. 6. 2016 

 Podle § 6 odst. 5 písm. a) a f) zákona č. 183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řá-

du (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) rozhodlo za-

stupitelstvo obce (dále jen ZaO)Strakov o pořízení nového územního plánu obce Strakov a 

určilo starostu Mgr. Janypku jako osobu, která bude spolupracovat s pořizovatelem 

 ZaO souhlasí s dofinancováním spoluúčasti obce při přiznání dotace na dopravní automobil 

SDH 

 ZaO na základě informací z veřejné debaty o trasování silnice D35 ze dne 1. 6. 2016 

(přítomni projektant Ing. Lebeda a Ing. Nejedlý a Ing. Šolcová z ŘSD Pardubice) jednohlas-

ně a opakovaně potvrzují své stanovisko trasování D35—co nejdále od obce, tedy tzv. jižní 

varianta, blíž k Litomyšli. Pro všechny zastupitele je dosavadní postup nepochopitelný a 

požadují urychlené jednání  s investorem projektu ve spolupráci s obcí Janov na možnos-

tech jiného technického řešení stavby, než je dosavadní tzv. severní varianta.  

 ZaO schvaluje uzavření Smlouvy č. OKŘ/16/21735 o poskytnutí účelové dotace na požární 

techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického 

kraje 2016 ve výši 25 tis. Kč na přívěs k dopravnímu automobilu pro požární příslušenství 

 ZaO schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. OKŘ/1/21798 o poskytnutí individuální 

účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro jednotku SDH obce z rozpočtu 

Pardubického kraje v rámci dotačního programu MV-FŘ HZS ČR-2016 ve výši 300 tis. Kč na 

nový dopravní automobil. 

 ZaO souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na vypracování nového územního plánu 

obce Strakov. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena firma REGIO Hradec Králové. Nový 

územní plán bude ve výši cca 240 tis. Kč. 
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* SDH STRAKOV—ODDÍL MALÝCH DĚTÍ * 

Ve dnech 27.-28. 5. 2016 se malí hasiči zúčastnili okresního kola hry PLAMEN v po-
žárních disciplínách, které se konalo ve sportovním areálu Vojenské střední školy a 
Vyšší odborné školy MO Moravská Třebová.  Děti předvedly štafetový běh s pře-
kážkami CTIF, štafetu požárních dvojic, běh jednotlivců, požární útok a štafetu 
4x60 metrů na oválu. Hasiči ze Strakova se umístili na 17 místě z 24 družstev. Na 1. 
místě se umístili ve vedení hasičské kroniky. Vzhledem k nenaplnění týmu dětmi 
pouze se Strakova bylo družstvo doplněno dětmi z Litomyšle a Pohodlí. 
Dále se děti dne 25. 6. 2016 zúčastnili požárně-preventivní akce s názvem Buď připraven 
na hřišti na Lánech v Litomyšli, kterou pořádal SDH Litomyšl Lány s JPO II. Naši hasiči 
soutěžili s hasiči z Lánů v požárním útoku. O pár vteřin byli Strakováci rychlejší a vyhrá-
li. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tímto vyzýváme děti ze Strakova, aby se 
k nám přidali, užijí si spoustu zábavy.  
Potřebujeme Vás!!! 
 

* ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU * 

 po dobu prázdnin budou úřední hodiny pouze v pátek od 18:30 do 

19:30. 

        děkujeme za pochopení 
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Strakovský zpravodaj vydává Obec Strakov, čp.3, IČ 277410 jako periodický tisk územního samospráv-

ného celku bezplatně. Neoznačené příspěvky vycházejí z potřeby a běžné praxe při správě obce obecním 

úřadem. Evidováno MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 22360. Datum vydání 22. července 2016.  

* ÚZEMNÍ PLÁN STRAKOV * 

Obec Strakov zahájila práce na pořízení nového „Územního plánu Strakov“, který 
nahradí v současnosti platnou územně plánovací dokumentaci „Územní plán obce 
Strakov“ schválený dle předchozí právní úpravy (stavební zákon).  K Územnímu 
plánu je možno podat náměty a připomínky k řešení  týkající se rozvoje obce a dále 
případné požadavky ze strany vlastníků nemovitostí a pozemků. 
 
Připomínky a návrhy je nutno podat písemně se zákresem v katastrální mapě s vy-
značenou zájmovou lokalitou a předpokládaným záměrem. Pro snadnější komuni-
kaci do žádosti napište emailovou adresu a telefonní číslo. 
 
Upozornění: podání žádosti o zařazení pozemků do ÚP nezakládá obci  povinnost 
toto učinit.  Náměty, připomínky a požadavky budou předány pořizovateli, resp. 
zpracovateli územního plánu a budou zhodnoceny v souladu se zákonem 
183/2006 Sb. v rámci procesu pořízení ÚP. V současnosti proběhlo projednání ná-
vrhu zadání ÚP Strakov. 
 
Návrhy budou shromažďovány do konce roku 2016, v roce 2017 budou zahájeny 
práce na zpracován dokumentace návrhu ÚP Strakov. 

* POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ 

ODPAD A ZA PSA * 

Upozorňujeme obyvatele, chataře a vlast-
níky objektů, kteří ještě nezaplatili popla-
tek za svoz komunálního odpadu za rok 
2016 (500 Kč za osobu nebo objekt/rok) a 
poplatek za psa (100 Kč/jeden pes, 150 Kč/

druhý a další pes), aby tak co nejdříve uči-
nili. Poplatek za svoz komunálního odpa-
du byl splatný k 30. 4. 2016 a poplatek za 
psa byl splatný k 31. 5. 2016. 
Za úhradu předem děkujeme.  
    Obecní úřad 
 

* ŽIVOTNÍ JUBILEA * 

Pokud bude mít některý z občanů zájem 
zveřejnit zde životní jubileum nebo výročí, 
tak dle současných právních předpisů je to 
možné pouze na základě písemné žádosti 
občana. Případné žádosti můžete podat na 
obecním úřadě Strakov. 

* TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA * 

V sobotu 9. ledna 2016 proběhla tradiční 
Tříkrálová sbírka. Ve Strakově bylo vybrá-
no 10.812,- Kč.  
Všem dárců velký dík, příspěvek bude po-
užit na charitativní projekty a aktivity v 
naší oblasti.  


