
Obecní
zpravodaj
číslo 4                     září 2020

Vážení spoluobčané,
připravili jsme pro Vás další číslo obecního zpravodaje. 
Jak jistě víte ze sdělovacích prostředků, pandemie koronaviru Covid-19 se znovu začala šířit,
a to ve větším rozsahu, než na jaře. Nesmíme proto podlehnout panice ani beznaději, ale 
ani iluzi, že se jedná jen o informační bublinu. V současné situaci máme nepochybně štěs , 
že žijeme na tak malé obci, že máme kolem sebe dostatek prostoru a krásné přírody.

Nový obecní web
Během letních prázdnin se nám podařilo zprovoznit nové webové stránky obce na adrese 
h ps://vysoka.net. Pro všechny, kdo mají přístup na internet, zde budeme zveřejňovat 
všechny aktuální informace týkající se dění v naší obci. Je tu také samozřejmě elektronická 
úřední deska naší obce. 
Pro obyvatele, kteří tuto možnost nemají, budeme i nadále veškeré aktuální zprávy 
doručovat také ve formě letáčků do schránek jako dosud. Rovněž  na budově obecního 
úřadu zůstává klasická úřední deska. Vzhledem k tomu, že postupně narůstají povinnos  
obcí zveřejňovat na úředních deskách stále více dokumentů, takže kapacita vývěsních 
skříněk mnohdy již nestačí, jsou rozsáhlejší dokumenty v lis nné podobě rovněž k 
nahlédnu  v kanceláři  obecního úřadu. 
Pokud při prohlížení obecního webu budete mít jakýkoliv problém, můžete jej nahlásit 
prostřednictvím odkazu v dolní čás  stránek správci webu.



Digitalizace kroniky
V létě byla také dokončena digitalizace obecní kroniky. Nyní tedy má každý zájemce 
možnost listovat poslední obecní kronikou prostřednictvím počítače nebo chytrého 
telefonu.  Přístup ke kronice je možný několika způsoby. 
Na webových stránkách obce je možné kliknout na příslušný odkaz a kroniku si prohlédnout
nebo stáhnout. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně velký soubor, může se stát, že se 
to na některých pomalejších počítačích nebo mobilních telefonech nepodaří a otvírání 
nebo stahování souboru se přeruší. V tom případě si můžete v kanceláři obecního úřadu 
požádat o zkopírování kroniky na Vaše USB paměťové zařízení
(flash disk).  To může být prak cky na počkání.
Dále máte možnost objednat si kroniku na CD za cenu 50,- Kč. Vypálení CD můžeme zařídit 
během týdne. Takto můžete případně kroniku i někomu darovat.

*****

  

 INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
     
Jménem provozovatele distribuční soustavy společnos  ČEZ 
Distribuce a.s., si vás dovolujeme informovat o plánovaném 
přerušení dodávky elektřiny ve dnech 29. 9. a 30. 9. 2020 od 8:00
- 18:00 hod.



2. a 3 října 2020 se budou konat volby do zastupitelstev krajů 

Právní úprava voleb do zastupitelstev krajů

zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých   
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000   
Sb., ve znění pozdějších předpisů

Možnost hlasovat ve volbách do Zastupitelstva Pardubického kraje na voličský průkaz

Podle ustanovení § 26a zákona č. 130/2000 Sb. lze také v případě krajských voleb hlasovat 
na voličský průkaz. Na ten bude moci volič (pouze státní občan ČR s trvalým pobytem na 
území Pardubického kraje) hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území Pardubického 
kraje, nikoliv však v jiném kraji či u zastupitelského úřadu v zahraničí.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu:

písemně - nejpozději v termínu do pátku 25. září 2020. Žádost v lis nné podobě 
musí být opatřena ověřeným podpisem voliče.  Žádost lze podat rovněž v 
elektronické podobě, bude-li tato zaslána prostřednictvím datové schránky voliče.
osobně - nejpozději do středy 30. září 2020 do 16:00 hodin, kdy se uzavře stálý 
seznam voličů.

Voličům  -  občanům  České  republiky  bude  umožněno  hlasování  po  prokázání  jejich
totožnos  a  státního  občanství  České  republiky  platným  občanským  průkazem nebo
platným  cestovním,  diploma ckým  nebo  služebním  pasem  České  republiky  anebo
cestovním průkazem. Při vstupu do volební místnos  je volič povinen mít zakryty dýchací
cesty ochranou rouškou.

Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácnos  nejpozději v úterý 29. září 2020, ve
dnech voleb volič tyto na požádání obdrží přímo ve volební místnos .

V obci Vysoká se volby uskuteční v ve volebním okrsku č. 1 v kanceláři Obecního úřadu 
v pátek 2. 10. 2020 od 14:00 do 22:00  a v sobotu 3. 10. 2020 od 8:00 do 14:00 hodin.



JAK VOLIT
Každá poli cká strana či hnu  je uvedena na zvláštním hlasovacím lístku.
Do úřední obálky (kterou dostanete ve volební místnos ), je nutné vhodit pouze jeden 
hlasovací lístek. Pokud jich vhodíte víc, je volba neplatná.
Pokud do obálky vhodíte hlasovací lístek, dáváte hlas celé poli cké straně.
Můžete však využít i preferenční hlasy pro jednotlivé kandidáty. Ty je možné udělit 
zakroužkováním až 4 kandidátů, a to vždy pouze z jedné poli cké strany.

V případě onemocnění  nebo nařízení karantény v souvislos  s onemocněním Covid 19 je 
možno využít zvláštního způsobu hlasování (Zákon č. 350/2020 Sb.)

Hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování) - 
tato volební stanoviště budou zřízena pro každý okres, bude jich tedy 78. Stanoviště 
budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla, jejich vybavení zajis  armáda. 
Takto může volič hlasovat ve středu 30. 9. 2020 ve volebním týdnu od 7 do 15 hodin.

Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno - pokud 
krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému úřa-
du, ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude možné od 
čtvrtka 1. 10. 2020 volebního týdne od 7 do 22 hodin do pátku 2. 10. 2020 volebního
týdne od 7 do 18 hodin.

Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - pokud občan v nařízené karan-
téně či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka 1. 10. 2020 volební-
ho týdne do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální volební ko-
mise. Tuto komisi budou tvořit členové drive-in týmu a přijedou s přenosnou volební
schránkou za občanem domů. Toto hlasování bude probíhat od pátku 2. 10. 2020 
volebního týdne od 7 do 22 hodin do soboty 3. 10. 2020 volebního týdne od 7 do 14 
hodin.



Informace o telefonním spojení pro občany Pardubického kraje 
v souvislos  s onemocněním Covid-19

CENTRÁLNÍ  INFOLINKA
Telefon: 1212

Linky 155 a 112 volejte jen případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života.

INFOLINKA STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU

Telefon: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370

Linka je v provozu nepřetržitě

INFOLINKA KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE PARDUBICKÉHO KRAJE

Telefon: 602 730 251

Linka je v provozu:

• v pracovní dny od 7:00 do 19:00 hodin 

*****

Upozornění na splatnost místních poplatků

Připomínáme, že do 30. září 2020 by měly být uhrazeny veškeré místní poplatky 
(odpad, psi atd.)

*****
A konečně dobrá zpráva na závěr:

UŽ ZASE ROSTOU!



MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 
ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová, pracoviště: ul. Olomoucká 2 
vyřizuje: Ing. Soňa Elfmarková, tel. 461 353 029, e-mail: selfmarkova@mtrebova.cz 

Spis.zn.: MUMT- 08691/2020-OVUP2                                                                                          Dne 18. 08. 2020 
Č. j.:  MUMT 24131/2020 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

Městský úřad Moravská Třebová, odbor výstavby a územního plánování, příslušný dle § 6 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, 
k pořizování územně plánovací dokumentace (pořizovatel) v souladu s ustanovením § 52 a § 55b 
stavebního zákona oznamuje zahájení řízení o změně územního plánu. 
 

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU  

V Y S O K Á 
SE BUDE KONAT DNE 

 

30. 09. 2020 v 15:00 hod 

 
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU VYSOKÁ 

 

Zveme veřejnost k účasti na veřejném projednání. Změna č. 1 územního plánu Vysoká (Změna č. 
1 ÚP) je projednávána zkráceným postupem dle § 55a a 55b stavebního zákona. 

Návrh Změny č. 1 ÚP je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 19.08.2020 do 08.10.2020 na 
Městském úřadě Moravská Třebová, odbor výstavby a územního plánování a na Obecním úřade 
Vysoká. Návrh Změny č. 1 ÚP je zveřejněn rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup na: 
https://www.moravskatrebova.cz/cs/rozvoj/strategicke-rozvojove-dokumenty/uzemni-plany-
obci/vysoka-up/vysoka-zmena-c-1-up.html 
 
Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného jednání může každý uplatnit své připomínky.  

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného jednání mohou vlastníci pozemků a staveb 
dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky, ve 
kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a 
vymezit území dotčené námitkou.  

Námitky a připomínky se uplatňují písemně na adresu pořizovatele: Městský úřad Moravská Třebová, 
odbor výstavby a územního plánování, ul. Olomoucká č. 2, 571 01 Moravská Třebová. K později 
uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží. 

Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad 
územního rozvoje, se nepřihlíží.   

 

Otisk úředního razítka 

                Ing. Soňa Elfmarková  
       referent odboru výstavby  

    a územního plánování 
 
Datum vyvěšení:  19. 08. 2020  
Datum sejmutí:  
 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky 

https://www.moravskatrebova.cz/cs/rozvoj/strategicke-rozvojove-dokumenty/uzemni-plany-obci/vysoka-up/vysoka-zmena-c-1-up.html
https://www.moravskatrebova.cz/cs/rozvoj/strategicke-rozvojove-dokumenty/uzemni-plany-obci/vysoka-up/vysoka-zmena-c-1-up.html

