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Hospodaøení mìsta
za rok 2007
Zastupitelstvo mìsta Jevíèka schválilo na svém zasedání dne 14.05.2008
hospodaøení mìsta za rok 2007. Z materiálù pøedložených èlenùm
zastupitelstva vybíráme alespoò následující údaje:
Rekapitulace hospodaøení – rok 2007:
V tis. Kè
Rozpoèet
Skuteènost
Pøíjmy
47 766,17
48 176,61
Výdaje
42 524,67
42 447,77
Rozdíl
5 241,50
5 728,84
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Komentáø k pøíjmùm:
Z celkových pøíjmù mìsta èinily nejvìtší podíl daòové pøíjmy – 54 %.
Nedaòové pøíjmy tvoøily 5 946,55 tis. Kè.
Kapitálové pøíjmy, tj. pøíjmy z prodeje dlouhodobého majetku nebo dary
na poøízení dlouhodobého majetku dosáhly v roce 2007 èástky 4 064,97 tis.
Kè.
Z celkových pøíjmù mìsta èinily pøijaté dotace 12 656,88 tis. Kè, tj. 26 %
z celkových pøíjmù.
Pøehled výdajù vèetnì splátek úvìrù a pùjèek – rok 2007

Skuteènost – rok 2007 – bez splátek úvìrù a pùjèek

Z èástky 5 728,84 tis. Kè, bylo použito 2 904,96 tis. Kè na splátky úvìrù
a pùjèek, o 900 tis. Kè se zvýšil zùstatek fondù, pøedevším fondu rozvoje
a bydlení a o 1 923,88 tis. Kè se zvýšil zùstatek penìžních prostøedkù na
bìžném úètu.
V roce 2007 èinily splátky úvìrù a pùjèek 2 904,96 tis. Kè.
Mìsto Jevíèko splácelo v roce 2007 následující úvìry a pùjèky:
- Státnímu fondu životního prostøedí – rekonstrukce ÈOV, rekultivace
skládky
- Èeské spoøitelnì, a. s. – oprava kabelové televize
- Èeskomoravské hypoteèní bance – nájemní byty
- Èeské spoøitelnì, a.s. – dotaèní spolupodíl na financování „Rekonstrukce
jídelny“
Pøehled pøíjmù – rok 2007

Zprávy z MŠ Jevíèko

Komentáø k výdajùm:
Podíl bìžných výdajù v roce 2007 èinil 73 %, tj. 32 827,74 tis. Kè.
Objem mzdových výdajù dosáhl èástky 10 686,35 tis. Kè, což je 33,5 %
z bìžných nákladù.
V roce 2007 tvoøily výdaje na opravy 2 260,09 tis. Kè, to je 6,88 % bìžných
výdajù.
Nejvyšší èástky na opravy byly použity v roce 2007 na zachování a obnovu
památek – 1 099,00 tis. Kè – klášter, Maøín, køíž Zadní Arnoštov a opravy
v MŠ – 569,89 tis. Kè.
V roce 2007 èinil podíl kapitálových výdajù 21 % – 9 620,02 tis. Kè.
Nejvìtší èástka kapitálových výdajù byla investována do odvìtví bytové
hospodáøství – 4 407,19 tis. Kè a do odvìtví požární ochrana na nákup
hasièského auta – 3 718,91 tis. Kè.
Ing. Jana Bartuòková

Preventivní radar
na ulici Brnìnské
V minulém èísle jsme seznámili ètenáøe s výsledky týdenního mìøení na
ulici Tøebovské, jak bylo avizováno, pøinášíme v tomto èísle výsledky
mìøení na ulici Brnìnské. V týdnu od 8. dubna (od 10:00 hod.) do
15. dubna (do 10:00 hod.) projelo ve smìru od Boskovic a Velkých
Opatovic celkem 2989 vozidel. Z provedeného mìøení dále vyplývají
následující skuteènosti:
– Nejvìtší provoz na uvedené komunikaci byl v prùbìhu pracovního
týdne v dobì od 7:00 do 19:00 hod. se špièkou zpravidla kolem 13:00
a 17:00 hod., kdy tudy projíždìlo více než 30 vozidel za hodinu, o víkendu
byl obdobný provoz v èase kolem 8:00 hod. v sobotu a kolem 17:00 hod.
v nedìli.
– Nejmenší provoz do 10 vozidel za hodinu byl v pracovním týdnu
v dobì od 23:00 do 5:00 hod., o víkendu až do 6:00 hod. ráno.
– Maximální namìøená rychlost byla 103 km/h a projelo jí vozidlo
v pondìlí 14. dubna ve 23:00 hod.
– Prùmìrná rychlost všech projíždìjících vozidel byla 39 km/h. Z pøehledu všech namìøených rychlostí vyplývá, že v 19,80 % pøípadù nebyla
dodržena pøedepsaná rychlost v obci.
Pro názornost pøikládáme opìt graf.
Mgr. Miroslav Šafáø

Podìkování pøedstavitelùm mìsta
Zamìstnankynì Mateøské školy v Jevíèku si dovolují podìkovat
Zastupitelstvu mìsta Jevíèka za rozhodnutí provést rekonstrukci
kuchynì mateøské školy. Modernì vybavená kuchynì pøispívá ke
zkvalitnìní práce kuchaøek a tím i ke kvalitì jídel podávaných dìtem.
Pozvánka na jazykové vyuèování
V Materské škole je novì pro zájemce zajištìno seznamování se
s anglickým jazykem formou hry. Jazykové vyuèování bude probíhat
1x týdnì pod vedením lektorky s praxí na jazykové škole.
Oznámení o pøerušení provozu MŠ v dobì letních prázdnin
Vedení MŠ v Jevíèku oznamuje rodièùm, že v dobì letních prázdnin
bude školka uzavøena v termínu od 14. 7. do 1. 8. 2008. Dìkujeme za
pochopení.
Danuška Kouøilová, øeditelka MŠ
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Zasedání rady a zastupitelstva
Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva mìsta Jevíèka
konaného dne 16. dubna 2008
21/1 Zastupitelstvo s c h v a l u j e :
a)
návrhovou komisi ve složení: Mgr. Miloslav Parolek, Ing. Kamil
Stopka, Dušan Pávek dipl. um.,
b)
ovìøovatele zápisu: Ing. Pavel Vykydal, Ing. Jaroslav Zezula,
c)
program zasedání,
d)
cenovou nabídku spoleènosti Jiøí Nedvìd, Lidická 1129/3,
697 01 Kyjov na výrobu døevìných herních prvkù do dvora ZŠ
ve výši 60.547 Kè vè. DPH,
e)
smlouvu o úvìru na úvìrovou èástku 3.000.000 Kè mezi Mìstem
Jevíèko a Èeskou spoøitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00
Praha 4,
f)
úpravu rozpoètu k 16. 4. 2008,
g)
prodej vozidla AVIA A31 DA12 z vozového parku SDH Jevíèko
Obci Pamìtice za cenu 45.000 Kè,
h)
dodatek è. 1 ke smlouvì o dílo è. 002/2008 mezi Mìstem
Jevíèko a spoleèností LBtech a. s., Moravská 786, 570 01 Litomyšl na akci „ZTV pro 16 RD Panské Pole, Jevíèko – pøeložka
STL plynovodu vèetnì výstavby STL plynovodních pøípojek“,
kterým se zvyšuje cena za provedené dílo z dùvodu pøeložky
kabelu NN a navýšení délky STL plynovodu o 218.111 Kè
vè. DPH,
i)
cenovou nabídku è. 76/08 – Klášter Jevíèko spoleènosti
GRANO Skuteè spol. s r. o., Tyršova 389, 539 73 Skuteè
na zadláždìní atria bývalého augustiniánského kláštera ve výši
980 Kè/m2 bez DPH,
j)
kupní smlouvu mezi Mìstem Jevíèko a PaedDr. Vladimírem
Mackù a Mgr. Zdeòkou Mackù, Horní Farní 767, 569 43 Jevíèko
na prodej pozemku p. è. 49/4 (51 m2) – zahrada v k. ú. Jevíèkomìsto za cenu 70 Kè/m2, celkem 3.570 Kè + úhradu správního
poplatku katastrálnímu úøadu v hodnotì 500 Kè + polovièní
úhradu vyhotovení geometrického plánu v hodnotì 2.737 Kè,
k)
kupní smlouvu mezi Mìstem Jevíèko a Ing. Davidem Sísem
a Vladimírou Sísovou, Zborovecká 28, 678 01 Blansko na prodej
pozemku p. è. 49/1 (61 m2) – zahrada v k. ú. Jevíèko-mìsto za
cenu 70 Kè/m2, celkem 4.270 Kè + úhradu správního poplatku
katastrálnímu úøadu v hodnotì 500 Kè + polovièní úhradu
vyhotovení geometrického plánu v hodnotì 2.737 Kè,
l)
cenovou nabídku spoleènosti Petr Ženožièka, Hliníky 515,
679 63 Velké Opatovice na rekonstrukci støešního pláštì budovy
Zámeèku zahrnující revizi krovu, výmìnu stávající støešní krytiny
z bobrovek za novou a opravu zdìných barokních vikýøù v celkové výši 2.274.842 Kè vè. DPH,
m) cenovou nabídku spoleènosti TG TISK s. r. o., 5. kvìtna 1010,
563 01 Lanškroun na zhotovení reedice publikace Jaroslava
Mackerleho „Letopis mìsta Jevíèka“, náklad 1000 ks za celkovou
cenu 125.545 Kè vè. DPH,
n)
cenovou nabídku spoleènosti KRONIKA Jablonec nad Nisou,
s. r. o., Pražská 50, 466 01 Jablonec nad Nisou na zhotovení 200
ks støíbrných pamìtních plaket k oslavám 750 let od povýšení
Jevíèka na mìsto královské za celkovou cenu 107.338 Kè
vè. DPH,
o)
variantu budoucího umístìní autobusových zastávek na západní
èásti Palackého námìstí.
21/2 Zastupitelstvo b e r e n a v ì d o m í :
a)
zprávu pøedsedy komise mládeže a sportu o èinnosti komise,
b)
zápis ze schùze finanèního výboru konané 14. 4. 2008 a zprávu
o výsledku následné veøejnosprávní finanèní kontroly – smlouvy
o poskytnutí pøíspìvku,
c)
cenovou nabídku spoleènosti M-SILNICE a. s., odštìpný závod
VÝCHOD, Obce Ležákù 611, 537 40 Chrudim na opravy
místních komunikací v Jevíèku v celkové výši 2.830.579 Kè vè.
DPH,
a)
výsledek hospodaøení a výslednou kalkulaci kanalizace za rok
2007 pøedloženou VHOS, a. s., Nádražní 6, 571 01 Moravská
Tøebová.
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Usnesení z 38. schùze Rady mìsta Jevíèka
konané dne 7. kvìtna 2008
1/38 Rada schvaluje žádost MO ÈRS Jevíèko o povolení výjimky
z provozního øádu Biocentra z dùvodu konání rybáøských
závodù mládeže 14. 6. 2008
2/38 Rada schvaluje doèasný zábor veøejného prostranství žadatelùm
dle zápisu
3/38 Rada neschvaluje zámìr prodeje pozemkù p. è. st. 216/1 a p. è.
138 v k. ú. Jevíèko-pøedmìstí
4/38 Rada povìøuje investièního technika svoláním místního šetøení ve
vìci posouzení stavu hradební zdi na základì žádosti dle zápisu
5/38 Rada povìøuje vedoucího organizaèního odboru øešením prodeje
polomového døeva na základì žádosti dle zápisu
6/38 Rada schvaluje poskytnutí propagaèních pøedmìtù mìsta na akci
X. ODM Velké Opatovice
7/38 Rada schvaluje smlouvu mezi mìstem Jevíèko a VHOS a. s.,
Moravská Tøebová na technický dozor stavby „Výmìna
kanalizace a vodovodu na ulici Okružní II Jevíèko“ za cenu
35.700 Kè vè. DPH
8/38 Rada schvaluje smlouvu mezi mìstem Jevíèko a spoleèností
ALKYON electric, Ing. Bedøich Huzlík o zapùjèení mobilního
zabezpeèovacího zaøízení za cenu 3.500 Kè
9/38 Rada schvaluje zámìr darovat pozemek p. è. st. 452 – zastavìná
plocha a nádvoøí v k. ú. Jaromìøice
10/38Rada schvaluje smlouvu mezi mìstem Jevíèko a Pardubickým
krajem o podmínkách provedení stavby „Rekonstrukce vozovky
Okružní II – 1. etapa“
11/38 Rada schvaluje cenovou nabídku Instalatérství Bidmon Jevíèko
na výmìnu plynového kotle v domì è. p. 782 ve výši 29.877 Kè
vè. DPH
12/38Rada ruší usnesení 16/37 ze dne 21. 4. 2008
13/38 Rada schvaluje pøidìleni bytu 2+1 v domì è. p. 83 žadateli dle zápisu
Usnesení z 39. schùze Rady mìsta Jevíèka
konané dne 19. kvìtna 2008
1/39 Rada schvaluje finanèní pøíspìvek 6.000 Kè ZŠ Jevíèko na
konání semináøe pro prevenci sociálnì patologických jevù
„Spolu ruku v ruce“
2/39 Rada schvaluje zámìr prodeje pozemkù p. è. 13/1 a 13/2
(celkem 159 m2) – zahrada v k. ú. Jevíèko-pøedmìstí
3/39 Rada schvaluje vrácení zùstatku pøedplaceného nájemného ke
dni 31. 5. 2008 žadatelce dle zápisu
4/39 Rada schvaluje zábor veøejného prostranství èásti pozemkù p. è.
96/1 a 96/19 - ostatní komunikace v k. ú Jevíèko-mìsto žadateli
dle zápisu
5/39 Rada schvaluje finanèní pøíspìvek 6.000 Kè TJ Jevíèko na
poøádání dìtského dne ve Žlíbkách v termínu 31. 5. 2008
6/39 Rada schvaluje žádost TJ Jevíèko a TJ Sokol Jevíèko o provedení
údržby retenèní nádrže ve Žlíbkach za asistence techniky SDH
Jevíèko
7/39 Rada schvaluje pøíspìvek 5.000 Kè OSH Svitavy na poøádání
okresního kola soutìže mladých hasièù „Plamen“ v termínu
30. až 31. 5. 2008
8/39 Rada schvaluje 24 mìsíèní prodloužení licence antivirového
programu AVG Email Server Edition za cenu 7.854 Kè vè. DPH
9/39 Rada schvaluje smlouvu mezi Mìstem Jevíèko a umìleckou
Agenturou HISTORIA, Moravské Prusy o zajištìní umìleckých
vystoupení v rámci oslav 750 let ve výši 76.300 Kè vè. DPH
10/39Rada schvaluje navýšení pokladního limitu z dùvodu provozních
potøeb na èástku 100.000 Kè – pøíjmová i výdajová èást
11/39 Rada schvaluje nájemní smlouvu mezi mìstem Jevíèko a Františkem Hanzalem, Jevíèko na pronájem èásti nebytových prostor
v budovì è. p. 427 na ulici Tøebovské a èásti pozemku
p. è. st. 220/1 – zastavìná plocha v k. ú. Jevíèko-pøedmìstí
12/39Rada schvaluje zámìr prodeje pozemkù v lokalitì Panské pole p. è. 4232/2 (571 m2), p. è. 4232/3 (720 m2), p. è. 4232/4 (720
m2), p. è. 4232/5 (720 m2), p. è. 4232/6 (720 m2), p. è. 4232/7
(720 m2), p. è. 4232/8 (720 m2), p. è. 4232/9 (733 m2), p. è.
4232/10 (799 m2), p. è. 4232/11 (800 m2), p. è. 4232/12 (800
m2), p. è. 4232/13 (800 m2), p. è. 4232/14 (800 m2), p. è. 4232/15
(800 m2), p. è. 4232/16 (800 m2), p. è. 4232/17 (807 m2), všechny
orná pùda v k. ú. Jevíèko-pøedmìstí
13/39Rada schvaluje ukonèení nájemní smlouvy na byt è. 1 na ulici
Kobližná è. p. 128 s nájemníkem dle zápisu
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Dvì policejní zprávy
a jedna nehoda

PROGRAM OSLAV 750 LET

Jevíèský zpravodaj kvìten 2008 „Srážka chodce neznámým vozidlem“, „Na apríla neunikl spravedlivosti“
Po pøeètení policejních zpráv mùžete nabýt dojmu, že díky rychlým
zásahùm a znalosti místního prostøedí policie vše bez problému vyøeší a že
tedy naše spoleènost v podstatì dobøe funguje. Jedete si klidnì veèer domù
a dáváte pozor na cestu, abyste se s nìkým èi nìèím nestøetli, potkáváte
auta, míjíte stromy, když vtom uvidíte èlovìka. Se zakrvácenou hlavou se
snaží dostat z pøíkopu. Zastavujeme, abychom dali první pomoc. Voláme
záchranku. To by pøece udìlal každý. Ale neudìlal, vždy jsme pøed chvílí
potkali nìkolik aut, která musela projet kolem. Ale lidé jsou otupìlí a spìchají a ani si neuvìdomí, že se v pøíkopu mohou octnout i oni nebo jejich
blízcí. Ale rychlá pomoc mùže zachránit život èi zmírnit následky! Pøijede
záchranka, ujímá se zranìného, ten je evidentnì tìžce ranìn po srážce
s autem. Stále se ale nemùžeme zbavit dojmu, že kdyby se nejednalo
o starého a duševnì nemocného èlovìka, zákrok a odvoz by probíhal
rychleji. Také laxní pøístup dispeèera linky 112 pøekvapil, policie prý zavolá
záchranku. Ta se skuteènì pøedtím snažila, ale prý by dojeli až ráno...
Potom se objeví policista z Jevíèka, linka 112 pøece jen vyhovìla... Na
silnici leželo nìkolik stop a dùkazù støetu chodce s automobilem, na tyto
jsme upozornili postávajícího policistu. Ten vyèkával kolegy z dopravního
oddìlení. Kolem nehody projelo nìkolik aut, zastavil p. Stanìk a jeden cizí
øidiè, když nás vidìli u zranìného. Patøí jim dík a je to zároveò jedna
pozitivní informace na závìr našeho pøíspìvku. Takže pøíštì, až si
pøeèteme v tisku o úspìšných zásazích na našich silnicích, pøipusme si
trochu i jinou pøedstavu a snažme se nìco i zmìnit.
Ing. Jirásková, Mgr. Wiltsch

Èeský rozhlas Pardubice
– partner výroèí Jevíèka
Mediálním partnerem výroèí 750 let povýšení Jevíèka na mìsto královské
se stal Èeský rozhlas Pardubice. Èeský rozhlas Pardubice – veøejnoprávní
stanice vysílající pro celý Pardubický kraj - je všude tam, kde se dìje nìco
dùležitého a významného. Jednoduše øeèeno vysílá z celého kraje pro celý
Pardubický kraj. Díky síti zpravodajù mapuje život a dìní i v nejzapadlejší
vísce. O aktualitách v okrese Ústí nad Orlicí informuje Jiøí Flídr. Ze
Svitavska, tedy i z Jevíèka a jeho okolí se nezamìnitelným zpùsobem
pravidelnì hlásí Viera Pavlasová. Èeský rozhlas Pardubice lze naladit v celém Pardubickém kraji na frekvenci 104,7 FM. Na Ústeckoorlicku mùžete
vysílání ÈRo Pardubice poslouchat na frekvenci 98,6 FM, na Svitavsku na
frekvenci 102,4 FM a v okolí Pardubic ještì na 101,0 FM.
Výroèí a oslavám Jevíèka bude patøit poøad Máme hosty, který bude Èeský
rozhlas Pardubice vysílat v pátek 13. èervna mezi 10 a 11 hodinou. Starosta
Jevíèka Roman Müller, který pøijal pozvání do poøadu, bude hovoøit nejen
o oslavách, ale i o minulosti a budoucnosti mìsta.
Èeský rozhlas Pardubice nabízí všem posluchaèùm kromì aktuálního
zpravodajství z celého kraje také aktuální publicistiku, bleskové informace
ze sportu, pohodové písnièky a soutìže o skvìlé ceny. Napøíklad v èervenci
a srpnu mùžete každý týden získat luxusní letecký zájezd k moøi pro dvì
osoby. A to pøece stojí za to. Tak neváhejte a nalaïte si Èeský rozhlas
Pardubice na frekvenci 104,7 FM pro celý Pardubický kraj, 98,6 FM pro
Ústeckoorlicko, 101,0 FM pro Pardubicko a 102,4 FM pro Svitavsko
– a i Vy budete mít svùj region jako na dlani!

Spoleèenská
rubrika
– kvìten 2008
Blahopøejeme obèanùm,
kteøí v mìsíci kvìtnu oslaví
životní jubileum:
Marie Graasová
Otilia Krèková
Marie Jarošová
Ludmila Dvoøáèková
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PÁTEK 20. 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Palackého námìstí
16:00
EPICENTRUM
17:00
KÁZEÒ
18:00
KROUNEX
19:00
BAKLAŽÁN
20:00
HLUBOKÉ BEZVÌDOMÍ
21:00
AJTAKRAJTA nebo -2 PROMILE
22:00
DAVID KRAUS
SOBOTA 21. 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Palackého námìstí
10:00
BULLDOCK + Taneèní vystoupení ZUŠ Jevíèko
11:00
KREYN
13:30
HISTORICKÝ PRÙVOD
14:00
MAXIM TURBULENC
15:00
KAMELOT
16:30
PØÍJEZD PØEMYSLA OTAKARA II.
17:00
KADERUS BLUES
18:00
ETIEN BAND + KØEST CD
19:00
VEÈER MUZIKÁLOVÝCH MELODIÍ
(Jiøí Horký)
19:30
ROCK AND ROLL BAND MARCELA
WOODMANA
21:00
MICHAL DAVID + OHÒOVÁ SHOW
22:00
BUTY
24:00
OHÒOSTROJ
NEDÌLE 22. 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kostel, Komenského námìstí
10:00-11:00 SLAVNOSTNÍ MŠE + SVÌCENÍ PRAPORU
13:00
MALOHANÁCKÁ MUZIKA
14:30
NÁRODOPISNÝ SOUBOR WELEN
15:00
BULHARSKÁ dechová hudba
16:30
NÁRODOPISNÝ SOUBOR
17:00
BIG BAND
ZMÌNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Svitavská nemocnice
požádala o podporu
Øeditel Svitavské nemocnice, a. s., Pavel Havíø požádal mìsto Jevíèko
a Moravskou Tøebovou o finanèní podporu na modernizaci pøístrojového
vybavení. Nemocnice zajišuje zdravotní péèi pro spádovou oblast 70 000
obyvatel v regionech Svitavska, Polièska a Moravskotøebovska. Jevíèští
zastupitelé naši žádost projednali a nemocnici schválili 100 tisíc korun. Za
takto projevenou podporu dìkujeme a velmi si ji vážíme.
Svitavská nemocnice potøebuje ještì letos modernizovat své pøístrojové
vybavení, protože v poslední dobì vznikly dvì havárie na zdravotnické
technice. Jednou z nich je havárie na ultrazvuku na porodním sále, kde
jsme mìli již starší pøístroj, druhou havárií je jícnová sonda k ultrazvukovému pøístroji, která slouží k vyšetøování srdce. Každý tento pøístroj má
poøizovací hodnotu kolem jednoho miliónu korun. Svitavská nemocnice
nemá na havárie tohoto rozsahu vytvoøené pro rok 2008 rezervní
financování – dùvodem jsou letošní náklady na investice ve výši 8 mil. Kè.
Obrátili jsme se proto na mìsto Svitavy, které podmínilo svou úèast pøi
financování pøístrojù úèastí ostatních mìst spádového území, pøedevším
Moravské Tøebové a Jevíèka. Mìsto Svitavy nám finanènì významnì
pomáhá už mnoho let, od roku 2000 vynaložilo na pomoc zdravotnictví
30 miliónù korun.
Svitavská nemocnice se v posledním desetiletí významnì modernizovala
a na konci roku 2007 získala akreditaèní certifikát Spojené akreditaèní
komise ÈR. Je vysvìdèením o tom, že nemocnice splòuje požadavky na
kvalitu a bezpeènost poskytované péèe. Stali jsme se tak jedinou nemocnicí
v Pardubickém kraji, které byl takový certifikát udìlen. V Èeské republice
jich je 21.
Mgr. Zdenka Celá, tisková mluvèí Svitavské nemocnice, a. s.
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Policejní zprávy
16.05.2008 Znièené zámky u Škody Octavia
V Jevíèku policisté šetøí pøípad
trestného èinu poškozování cizí vìci.
Neznámý pachatel na ulici Luèní ze
støedy na ètvrtek 15. kvìtna 2008
poškodil zámky u osobního vozidla
Škoda Octavia, pøièemž majiteli
zpùsobil škodu cca 7 tisíc korun.
15.05.2008 Asistence pøi pøeložení nákladu
Dne 15. kvìtna 2008 kolem 06:30 hodiny došlo na
silnici mezi Jevíèkem a Uhøicemi k uvolnìní
nákladu na kamionu, kdy èást nákladu blokovala
oba smìry komunikace. Policisté místo zajistili
a øídili provoz až do obnovení prùjezdnosti silnice.
15.05.2008 Slovní urážky
Na Obvodní oddìlení PÈR v Jevíèku oznámila
mladá žena z Vrážného, že je neustále vystavena
slovním urážkám ze strany bývalého pøítele. Vìc je
kvalifikován jako pøestupek proti obèanskému soužití a o vìci rozhodne správní orgán MìÚ v Jevíèku.
15.05.2008 Rozbití sklenìné výplnì okna
domu
Jevíèští policisté šetøí pøípad rozbití sklenìné
výplnì okna domu, které rozbil dosud neznámý
pachatel plastovým truhlíkem, který ležel na
parapetu okna a to v dobì mezi 18:00 - 18:30
hodinou dne 14.05.2008 na ul. Mlýnské v Jevíèku.
V pøípadì jakéhokoliv poznatku k osobì pachatele kontaktujte prosím Obvodní oddìlení PÈR
v Jevíèku.
14.05.2008 Slovní napadení
Jevíèští policisté šetøí pøípad, který se odehrál dne
14.05.2008 v dobì mezi 20:00 - 20:50 hodinou na
ul. K. H. Borovského v Jevíèku, kdy mìlo dojít ke
slovnímu napadení ženy, která zde bydlí s mladým
mužem z Jevíèska. Pøípad je kvalifikován jako
pøestupek proti obèanskému soužití.
13.05.2008 Asistence na pouti v Jaromìøicích
Dne 11. kvìtna 2008 v dopoledních hodinách
provedli policisté z Jevíèka asistenci zástupcùm
Obecního úøadu z Jaromìøic pøi vybírání poplatkù
za umístìní prodejních stánkù u prodejcù na
pouti, kteøí zástupce OÚ verbálnì napadají.
12.05.2008 Dopravní nehoda se zranìním
Dne 08. kvìtna 2008 kolem 22:00 hodin došlo
mezi obcemi Jevíèko a Uhøice, na køižovatce nad
bývalým pivovarem, k dopravní nehodì dvou
osobních vozidel, kdy v jednom vozidle byly dvì
osoby zranìné, což si vyžádalo jejich pøevoz do
nemocnice ve Svitavách k lékaøskému ošetøení.
V daném pøípadì nebyl viníkem alkohol, ale
nepozornost øidièe, který nedal pøednost vozidlu
jedoucímu po hlavní pozemní komunikaci. Vìc je
v šetøení dopravní policie ze Svitav.
12.05.2008 Nad bezpeèností závodníkù mezinárodního cyklistického závodu v Jevíèku,
dohlíželi i policisté
Ve dnech 9. až 11. kvìtna 2008 probìhl na Jevíèsku mezinárodní cyklistický závod, jehož
úèastníky kromì domácích závodníkù z Èeské
republiky, byli i cyklisté z Dánska, Slovinska,
Rakouska, Maïarska i Slovenska. Tento závod
se v mikroregionu jel již po dvaatøicáté. K zajištìní
bezpeènosti byla pøizvána jako každoroènì i Policie ÈR. Akce se zúèastnili policisté z obvodního
oddìlení v Jevíèku i dopravní policisté, kteøí
bìhem závodu zajišovali bezpeèný prùjezd
pøedem vytýèené trasy tak, aby nedošlo k ohrožení
úèastníkù závodu.
12.05.2008 Øízení motorového vozidla v zákazu
Jevíèští policisté sdìlili ve zkráceném pøípravném

ZPRÁVY Z POLICIE

øízení podezøení z trestných èinù maøení výkonu
úøedního rozhodnutí a øízení motorového vozidla
bez øidièského oprávnìní 24letému mladíkovi
z Biskupic. Muž øídil 9. kvìtna v obci Chornice
motorové vozidlo Nissan Almera, pøestože mu
mìstský úøad Konice vyslovil zákaz øízení.
07.05.2008 Beseda s dìtmi na ZŠ v Jevíèku
V úterý 6. kvìtna 2008 probìhla v tìlocviènì
Základní školy v Jevíèku beseda žákù 4. a 5. tøíd
s dopravními policisty ze Svitav. Nechybìla ani
úèast policistù z místního Obvodního oddìlení
v Jevíèku, které se úèatnil vedoucí oddìlení npor.
Bc. Pavel Sedlák. Spoleènì si povídali nejen o tom,
jak se chovat bezpeènì doma, ale pøedevším na
ulici. Zkušený policista z dopravního inspektorátu
prap. Radomír Valenta pak se školáky øešil rizika,
která je mohou potkat jako chodce i jako cyklisty.
Dále pak probírali i jízdu na koleèkových bruslích.
Krom této besedy si žáci zvìdavì prohlíželi
služební vozidlo s mìøící technikou. Zaujal je i stacionární laser, který si dìti rovnìž se zájmem
prohlédli. Obohacení o nové zážitky a s pocitem,
jak nejbezpeènìji se chovat na ulicích, se žáci
vrátili zpìt do svých lavic.
05.05.2008 Nález munice z II. svìtové války
Dne 02. kvìtna 2008 v lesním porotu u obce
Zadní Arnoštov na Jevíèsku byla 31letým
chalupáøem z Brna nalezena nevybuchlá munice
ze II. svìtové války v podobì 3 ks 75 mm
dìlostøeleckých protipancéøových granátù a 1 ks
100 mm tøíštivo-trhavého dìlostøeleckého granátu.
Nevybuchlou munici si na místì pøevzal
pyrotechnik z Hradce Králové a tuto odvezl ke
zneškodnìní.
05.05.2008 Nález penìženky s doklady a platební kartou
Dne 4. kvìtna 2008 dopoledne byla obsluhou
benzínové èerpací stanice v Jevíèku nalezena
penìženka, která obsahovala finanèní hotovost,
platební karty a další osobní vìci. Penìženka byla
pøedána policistùm z Jevíèka, kteøí ji tentýž den
vrátili nic netušícímu majiteli.
05.05.2008 Odcizení sazenic živého plotu
Doposud neznámý pachatel z volnì pøístupné
plochy u oplocení rekreaèní chalupy v Jevíèku
odcizil 80 ks sazenic habru, které si chalupáøi
vysázeli. Svým jednáním zpùsobil poškozeným
škodu ve výši 2.400,- Kè.
30.04.2008 Bez vìdomí rodièù si pùjèil auto
Svitavští kriminalisté ve spolupráci s jevíèskými
policisty prošetøují pøípad, ve kterém jako
podezøelý z provinìní neoprávnìné užívání cizí
vìci a z øízení motorového vozidla bez øidièského
oprávnìní figuruje teprve ètrnáctiletý chlapec.
Ten v pøesnì nezjištìný den mìsíce února kolem
23:00, když rodièe spali, vzal bez vìdomí otce
klíèe od osobního vozidla Citroën Berlingo.
Rozhodl se pro asi tøí kilometrovou jízdu do
nedaleké vesnice u Jevíèka. Po krátké projížïce
vrátil vozidlo zpìt na své místo tak, aby rodièe nic
nepoznali. Z výslechu chlapce pak vyplynulo, že
tato jízda nebyla jeho první. Asi na Štìdrý den si
se svými kamarády udìlal výlet do Velkých
Opatovic a zpìt. K tomuto úèelu opìt využil
vozidlo rodièù. Pøi štìdroveèerní projížïce však
chlapci s vozidlem havarovali do pøíkopu, ze
kterého jim pomohl okolo projíždìjící øidiè. Poté
nezletilý chlapec vrátil vozidlo zpìt na parkovištì.
Následující den se rodièùm ke svému jednání
pøiznal.
30.04.2008 Pomalování stìny restaurace
V souvislosti s tímto nezletilým chlapcem navíc
policisté prošetøují pøípad poškozování cizí vìci,
kterého se chlapec dopustil poèátkem mìsíce
dubna na jevíèském námìstí. Voskovou pastelkou
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poškodil fasádu jednoho z domù, jehož oprava
bude majitele stát asi 2.500 korun. Vzhledem
k vìku podezøelého budou uvedené pøípady po
zadokumentování odloženy.
29.04.2008 Krádež osobního vozidla
V Jevíèku z Nappovy ulice zmizelo na konci
mìsíce bøezna zaparkované osobní motorové
vozidlo VAZ 2101, registraèní znaèky 1E9 8249,
které do souèasné doby neoprávnìnì užívá dosud
neznámý pachatel. Jevíèští policisté po vozidle
vyhlásili celostátní pátrání a souèasnì ve vìci
zahájili úkony trestního øízení pro trestný èin
neoprávnìné užívání cizí vìci. Majitel si vozidlo
cení na 8.000,- Kè.
29.04.2008 Odcizení mobilního telefonu
Svùj mobilní telefon Nokia 1600 si jeho majitel
zanechal volnì odložený na stole v klubovnì na
høišti v Jaromìøicích, kde se odehrávalo fotbalové
klání. Jen pùl hodiny jej zanechal bez dozoru a dosud neznámý pachatel si jej odnesl. Poškozený
souhlasil se zablokováním telefonního pøístroje
policií ÈR, takže ani lehce nabytý telefon nebude
již pachateli fungovat. Odcizením vznikla poškozenému škoda cca 1.000,- Kè. Jevíèští policisté vìc
šetøí jako pøestupek proti majetku.
25.04.2008 Dvì ženy podvedly seniorku
Pod smyšlenou záminkou, že potøebují vodu do
chladièe vozidla, se vetøely dvì ženy k 76leté ženì
do jejího rodinného domku na Jevíèsku. Nic
netušící seniorka ochotnì nabídla svoji pomoc.
Do kbelíku napustila vodu, který pak jedna z žen
odnesla k vozidlu a druhá zùstala nadále v kuchyni. Pøestože ji mìla seniorka stále na oèích, po
jejich rychlém odjezdu si povšimla pootevøené
zásuvky v kuchyni. Ženì okamžitì svitlo, že za
pomoc cizím v nesnázích byla okradena o celoživotní úspory. Z domu jí zmizela 102 tisícová
hotovost. Dle popisu poškozené se jednalo o ženu
ve vìku 30 až 35 let, asi 170 cm vysoké, silnìjší
postavy a snìdé pleti. Žena mìla tmavé vlasy na
ramena. Druhá z žen byla ve vìku asi kolem
40 let, 175 cm vysoká, silnìjší postavy, rovnìž
tmavší pleti. Jedna z pachatelek mìla obleèenu
letní halenku s motivem drobných kvìtù, druhá
z žen mìla tmavé kalhoty. Obì mezi sebou
hovoøily øeèí, které poškozená nerozumìla.
Pachatelky odjely ve vozidle tmavé barvy, mohlo
se jednat o vùz znaèky Renault Laguna. Po
podezøelé osádce vozidla policisté intenzivnì
pátrají. Jakékoliv poznatky k osobám popø.
k vozidlu podávejte na Obvodním oddìlení
Policie ÈR v Jevíèku na tel. 461 325 112, nebo na
linku 158.
24.04.2008 Havárie nákladního vozidla
Dne 24. bøezna 2008, na silnici ve smìru z Jevíèka
na Chornice v dopoledních hodinách, došlo k havárii nákladního automobilu pøevážející obnošené
šatstvo. Øidiè vozidla po projetí pravotoèivou
zatáèkou najel na krajnici, kterou byl stržen a protože nemìl øádnì upevnìný kontejner, který
pøepravoval na pøívìsu, tento se pøevrátil a skonèil
mimo komunikaci v poli. Kromì toho, že øidiè
nemìl øádnì upevnìný náklad k podvozku, byla
provedena dechová zkouška, která prokázala
pøítomnost alkoholu v dechu øidièe, kdy se na
displeji pøístroje objevila hodnota ve výši
0,58 promile. Øidièi byl zadržen øidièský prùkaz
a byla mu zakázána další jízda. Místo havárie bylo
zajištìno jevíèskými policisty, kteøí zde øídili
dopravu. Na místo byli pøivoláni jak hasièi z Jevíèka tak profesionální hasièi ze Svitav, kteøí
pomáhali s pøekládáním nákladu do náhradního
vozidla a s úklidem komunikace. Pøípad šetøí
skupina dopravních nehod ze Svitav.
npor. Pavel Sedlák, vedoucí oddìlení

