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Obecní úřad Strakov            Úřední hodiny:   

Strakov 3, 570 01  Litomyšl                          PO:  18,30 – 19,30 hod.  

                                                                          ST:   18,30 – 19,30 hod.    

 

 

 

 

Vážení spoluobčané, 

navazuji na lednové informace, kde jsme poprvé použili tento způsob informování občanů. 

Rok 2019 se postupně chýlí ke konci a sluší se trochu zhodnotit tento rok a poděkovat všem, kteří se 

nějakým způsobem podílejí na dění a pracích v naší obci. Je to úkol nevděčný, neboť hrozí, že na někoho 

zapomenu. Oblast činností, prací a aktivit je velmi široký – od zastupitelů, přes hasiče až po brigádníky.  

DĚKUJI JMÉNEM OBECNÍHO ÚŘADU STRAKOV VŠEM!!! 

K aktivitám v tomto roce zkusím říci pár slov. Rozšiřujeme místa na třídění odpadů (včetně klestí), přibude 

popelnice na oleje a je dobře, že se stále více učíme třídit odpad. Chceme i nadále třídění odpadů 

podporovat. V lese zatím nemáme kalamitu kůrovce, je opraven hřbitov a vchod před třídou. Podařilo se 

opět opravit část silnic a daří se i údržba objektů v obci díky skvěle spolupracující partě brigádníků. Před 

dokončením je doufám územní plán, nezvyšujeme poplatky za odpad, cena vody jde jen mírně nahoru, stále 

bojujeme ohledně dálnice. Trápí mne stav obecního rybníka, dále třeba dopravní situace v obci (chceme co 

nejdříve připravit chodník a dopravní značení), určitě se chceme bavit o třídě a využití obecního úřadu (v 

tuto chvíli nemáme knihovníka), k debatě je určitě i hřiště s parketem, hodně diskutujeme o 

cyklostezkách……Tolik ve stručnosti, doufejme, že se nám naše společná práce bude dařit i v příštím roce.  

Přeji všem občanům, chatařům a přátelům Strakova klidné, požehnané 

Vánoce, dobrý konec roku, úspěšný ten rok následující, hodně zdraví a 

co nejvíce osobní spokojenosti nás všech v roce 2020.                                                                                                                  

Mgr. Jan Janypka, starosta obce  

 

 
 
 
 

Farní charita Litomyšl pořádá v sobotu 11. 1. 2020 již tradiční Tříkrálovou sbírku na pomoc lidem v nouzi. 

Předem děkuje všem dárcům za příspěvek na důležité charitní projekty. 

 

 

 

 

Svazek majitelů skupinového vodovodu Janov – Strakov - Mikuleč oznámil zvýšení ceny vodného. 

Od 1.1.2020 bude cena 40,25 Kč/m3 a od 1.5.2020 vlivem snížení sazby DPH u vodného z 15% na 10% 

38,50 Kč/m3. 

 

Informace pro občany obce Strakov 

   Prosinec   2019 
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Zastupitelstvo obce schválilo výši poplatku za odvoz a odstranění komunálních odpadů ve stejné výši jako 

v roce minulém, tedy 500 Kč na občana s trvalým pobytem v obci nebo vlastníka nemovitosti, ve které 

nemá občan trvalé bydliště. V obci byla rozšířena sběrná místa „u Polesí“ a „u hřiště“, další plánujeme 

vybudovat v příštím roce. V obci je nově kontejner na bioodpad (do něho patří bioodpad, roští a větve 

v průměru do 5 cm) a sběrná nádoba na jedlé oleje a tuky. Nevylévejte kuchyňský olej do odpadu, olej doma 

slejte do PET lahve a uzavřenou PET lahev vhoďte do označené hnědé popelnice v dolním sběrném dvoře.  

 

Poplatek za psa zůstává ve stejné výši jako loni 100 Kč a 150 Kč za každého dalšího. Připomínáme povinné 

čipování psů od 1.1.2020 – informace obdržíte u svého veterináře. Ještě jedna výzva pro držitele psů: 

Nenechejte pobíhat volně psy po vesnici. I když jsou hodní a nikomu nic neudělají, mohou způsobit dopravní 

nehodu a následky mohou být vážné jak pro řidiče, tak následně i pro majitele psa (např. ohledně 

způsobené škody). 

Poplatky mohou občané hradit na bankovní účet: č. ú. 13022591/0100, VS: č.p. nebo ev. /2020, nebo 

hotově na Obecním úřadě. Pro bližší informace nebo určení výše poplatku můžete požádat e-mailem:  

obec@strakov.cz. 

 

 

 

Z důvodu zajištění bezpečnosti dopravy a průjezdnosti obce pro složky záchranného systému (hasiči, 

záchranka) upozorňujeme občany i chataře na zákaz stání vozidel na místních komunikacích. 

Týká se to zejména odbočení k hájence v obou směrech a v okolí kapličky. 

Obec nechce zatím přistupovat k vodorovnému dopravnímu značení (žluté čáry), proto žádáme, abyste stáli 

pouze na místech k tomu určených (parkoviště) nebo na vlastních pozemcích.   

Zastavení je vymezeno v zákoně o silničním provozu (§ 25):  

Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy – tedy 6 m. 

Jestliže tedy při stání vozidla nezůstane na pozemní komunikaci, která je obousměrná dopravní prostor 

široký 3+3 metry, nesmí na této komunikaci vozidlo stát. Na silnici III. třídy a místních komunikacích naší 

obce takto široký prostor nezůstane. Proto se uvedeným jednáním řidič dopouští přestupku, který může 

řešit Policie ČR. 

Pro úplnost: pokud jde o stání na „obecních pozemcích“ (jiných, než pozemní komunikace) – pak může jít 

o nezákonný zábor veřejného prostranství, každopádně obec může automobily vykázat coby vlastník 

pozemku. 

 

 

Chcete-li být informování prostřednictvím SMS na mobilní telefon, a přijímat tak zprávy o akcích 

pořádaných v obci, požádejte SMSkou na telefonním čísle 725 427 640 (uveďte jméno a telefonní číslo), 

nebo přijďte tyto údaje sdělit osobně v úředních hodinách na obecní úřad.   

 

 

 

V sobotu 30.11.2019 jsme společně rozsvítili stromeček u kapličky a už v pondělí 9.12.2019 od 17,00 hodin 

na sále OÚ si můžete užít předvánoční atmosféru i při vystoupení dětského pěveckého sboru Lilium ze ZUŠ 

Litomyšl. Vystoupí i další sólisté a žáci ZUŠ. V neděli 22.12.2019 od 17 hodin si přijďte ke studánce u hřiště 

zazpívat vánoční koledy s malými hasiči.                                                           

       *UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY I CHATAŘE - PARKOVÁNÍ V OBCI* 

                                     *POZVÁNÍ NA KONCERTY -  ADVENT  2019  VE STRAKOVĚ* 

                        *POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A POPLATKY ZA PSA OD 1. 1. 2020* 

 

                                         *INFORMOVÁNÍ OBČANŮ PROSTŘEDNICTVÍM SMS* 

mailto:obec@strakov.cz

