Starosta obce informuje
Výpis usnesení z 10.zasedání ZO konaného dne 5.10.2015
 ZO schvaluje kupní smlouvu o prodeji části obecního pozemku parc. č. 520
oddělené geometrickým plánem č. 659-188/2015. Oddělená část pozemku se
prodává podle znaleckého posudku za celkovou cenu 610,- Kč s tím, že kupující
hradí veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy a její registrací.
 ZO schvaluje smlouvu č.: 1030027784/001 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene k obecní parcele č. 235 ve prospěch E.ON Distribuce, a.s. Věcné
břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši
2.000,- Kč bez DPH.
 ZO bere na vědomí Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1 se zhotovitelem DP stavby
energo s.r.o. na stavbu „Dlážděný chodník ul. Kuřimská, Pod Školou Moravské
Knínice.
 ZO bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Moravské
Knínice za rok 2015
 ZO schvaluje Smlouvu o dílo se zhotovitelem KOINVEST CZ, s.r.o. Demlova
1011, 674 01 Třebíč sjednané k akci „Extravilán Moravské Knínice – Střelnice U
DUBU“. Celková konečná cena činí 40 tis. Kč.
 ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2015, které schválil starosta obce
v rámci své kompetence – viz samostatná příloha
 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2015 ke schválenému rozpočtu obce –
viz samostatná příloha.
 ZO souhlasí se zapojením ZŠ a MŠ Moravské Knínice do projektu: Místní akční
plány rozvoje vzdělávání, vyhlášenému MŠMT z OP VVV, PO3 Rovný přístup ke
kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.
 ZO schvaluje Odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku - Zabezpečení
školní budovy – videotelefony.
 ZO schvaluje smlouvu č.: 1030023937/001 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene k obecní parcele č. 776/10 ve prospěch E.ON Distribuce, a.s.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a to za jednorázovou náhradu v celkové výši
3.000,- Kč bez DPH.
 ZO schvaluje uzavřít dohodu o vybudování polní cesty v rámci pozemkových
úprav mezi obcemi Moravské Knínice a Jinačovice podle zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Cesty v lokalitě Pod kaplí, Stoupalova niva, Za dědinou a Do Písků
Odborem dopravy Městského úřadu Kuřim bylo vydáno dne 13.5.2015 stavební
povolení pro stavbu: „Protierozní opatření a polní cesty v k.ú. Moravské
Knínice“
Předmětná stavební akce zahrnuje stavbu zemědělských polních cest,
protierozních mezí, doprovodných liniových interakčních prvků a plošné výsadby
v k.ú. Moravské Knínice, jižně od zástavby obce. Cílem úprav je zpřístupnit
zemědělské pozemky a eliminovat erozi a splavování ornice na svažitém terénu na
přilehlých polích.

Polní cesta C17 Polní cesta (PC) má dvě větve, je navržena na stávající polní cestě
v majetku obce. Délka 290 m. Konstrukce – travní cesta s betonovými pásy šířky 1.0
m. Na vozovce se provedou příčné žlaby pro odvedení vody do příkopu, který bude
zpevněný. Na začátku PC bude opraven stávající propustek. Polní cesta C102 V
současné době cesta v terénu není. Délka PC je 349 m. Konstrukce - travní cesta.
Polní cesta C121 Polní cesta je navržena ve dvou úsecích - rovnoběžně s C102 a dále
jako propojení s C102 podél lesa. V současné době cesta v terénu není. Délka PC je
450 m. Konstrukce - travní cesta.
Všechny tyto polní cesty jsou veřejně přístupné účelové komunikace.
Protierozní meze jsou navrženy ve formě zatravněné terénní sníženiny a hrázky s
funkcí zádržného prostoru pro zpomalení a akumulaci přitékající vody. Protierozní mez
bude doplněna výsadbou stromů a keřů, v oblasti ochranného pásma VVN budou
vysazeny pouze nízké keře. Podél polní cesty C17 budou vysazena nepravidelná
stromořadí ovocných stromů, doplněná místy o řady keřů.
Součástí výše uvedené stavby je také dosadba na nezalesněných plochách, které
vznikají zavážkou Roháčkovy zmole.
Investorem této stavby je ČR-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad
Jihomoravský kraj, pobočka Brno-venkov se sídlem v Brně. Stavba je
financována z evropských fondů.
-kancDotační programy pro kulturu a sport 2016
Zastupitelstvo obce bude schvalovat na svém příštím zasedání dotační
program "Podpora kulturní, spolkové a sportovní činnosti v obci Moravské
Knínice" pro rok 2016. Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace je
stanovena ode dne, kdy bude tento dotační program schválen v zastupitelstvu,
pravděpodobně do 31.12.2015 Více informací najdete po schválení na
internetových stránkách obce a na úřední desce obecního úřadu.

VÝZVA KRONIKÁŘKY OBCE
Milí spoluobčané, při každoročním zaznamenávání dění v naší obci mě napadá, zda se
mi vždy podaří zapsat vše, co se událo, a jaké zajímavé příběhy se odehrály. Proto
velmi uvítám, jestliže mi poskytnete informaci, nápad či podnět k něčemu zajímavému,
neopako-vatelnému a zaznamenáníhodnému . Děkuji také za vyprávění pamětníků,
které mi pomáhají dokreslit podobu vesnice i život v ní v uplynulých dobách.
Budu ráda, jestliže mi napíšete buď prostřednictvím obecního úřadu nebo emailu
(lenkaspackova@email.cz)

NEVHAZUJTE VLHČENÉ UBROUSKY DO WC !!!
Důrazně upozorňujeme občany, především maminky malých dětí, že vlhčené
ubrousky, které jsou v současné době hojně používány k hygieně dětí, nesmí být
splachovány do WC! Na některých výrobcích je toto uvedeno, na jiných se píše,
že se mohou splachovat. Ale stále se jedná o tentýž bavlněný materiál, který se

nerozmočí a totálně ucpe odpady v domě i kanalizaci a separátor.
Vlhčené ubrousky patří do popelnice!!!

Webové stránky obce
Obec Moravské Knínice má vlastní webové stránky www.moravskekninice.cz.
Občané si mohou, přes odkaz www.smart-web.cz, zřídit zdarma vlastní
webové stránky na doméně moravskekninice.cz. Také mohou, po přihlášení
v sekci aktuality, odebírat aktuální zprávy vkládané na obecní web.
Všechny zprávy zveřejňované na infokanále kabelové televize či obecním
rozhlasem jsou zveřejňovány také na webu obce právě v sekci AKTUALITY.
Kdo chce být pravidelně informovaný o dění v obci, může se přihlásit k
odebírání zpráv. Tato služba je dostupná již několik let, ale odběratelů se
přihlásilo k 27.10.2015 pouze 70. PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK, ať
jste informovaní!
-kanc-

Kvalita vody na webu obce
Informace o kvalitě vody v knínickém veřejném vodovodním řadu naleznete na
webových stránkách obce – (pravý sloupec) je to odkaz na
stránky
www.vodarenska.cz. Pro zjištění kvality vody, prosím, zadejte obec a budete
přesměrování na požadované informace.

Základní škola a Mateřská škola
Projekt Výzva 56: „Krok za krokem do světa“
Naše škola získala 8. července 2015 dotaci 526 815 Kč na projekt zaměřený na
jazykové vzdělávání žáků a pedagogů a na rozvoj čtenářské gramotnosti
prostřednictvím čtenářských dílen. Projekt je celý hrazen z prostředků EU, skládá se ze
4 šablon (okruhů).
1.
Zahraniční jazykový kurz pro učitele
2.
Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky
3.
Stínování pro pedagogy (stáž) v zahraničí
4.
Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské
gramotnosti

Zahraniční jazykový kurz pro učitele na Maltě
18. 7. – 31. 7. 2015 jsme společně s paní učitelkou Smetanovou a s paní učitelkou
Procházkovou strávily čtrnáctidenní jazykový pobyt na Maltě, konkrétně v městečku St.
Paul´sBay, odkud jsme každé ráno vyrážely autobusem do nedalekého St. Julian´s,
kde sídlí jazyková škola ESE. Na této škole jsme absolvovaly hodiny angličtiny
s rodilými mluvčími, setkaly jsme se s lidmi různých národností, načerpaly zajímavé
informace a nové zkušenosti.

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky v Anglii
4. 10. – 9. 10. 2015 následoval jazykový pobyt v Anglii – tentokrát soustředěný na výuku
angličtiny pro žáky. Tohoto kurzu se zúčastnilo šest žáků čtvrtého ročníku a pět žáků
pátého ročníku. Ubytováni jsme byli v krásném městě Bury St. Edmunds, ve školní
rezidenci Jazykové školy BLS, ve které zároveň probíhala dopolední výuka s rodilým
mluvčím Mikem. Po absolvování kurzu obdrželi žáci certifikát.
Odpoledne jsme s dětmi trávili poznáváním okolí, mluvili jsme s místními obyvateli a
nakupovali drobné dárky domů. Tento pobyt byl ukončen celodenní návštěvou Londýna,
kterým nás provedla průvodkyně Viki, taktéž vyučující z BLS.
Myslím si, že tento výlet otevřel dětem oči a dal na vlastní kůži poznat, jak důležité a
užitečné je učit se cizí jazyk. S paní učitelkou Smetanovou jsme byly mile překvapené,
jak děti rychle odhodily zábrany a ostych, jak komunikovaly a snažily se vše vnímat
plnými doušky.

Stínování pro pedagogy (stáž) v zahraničí na Maltě
Tato část projektu nás teprve čeká, dvě paní učitelky vyjedou listopadu na Maltu na
týdenní stáž do škol. Seznámí se s různými vyučovacími metodami.

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské
gramotnosti
Čtenářské dílny již probíhají, paní učitelky připravují pro žáky čtenářské dílny s různými
tématy. Cílem je žákům přiblížit práci s knihou formou čtenářských dílen a zvýšit zájem
o čtenářství. K projektu máme dále povinný nákup nejméně 100 knih v papírové
podobě. Paní učitelky se také zúčastnily seminářů k tématu čtenářských dílen. Jsme
rádi, že můžeme z tohoto projektu obnovit knižní fond školní knihovny.
Celý projekt bude ukončen do 31.12. 2015.

Pozvánka I. „Uspávání ještěrek aneb loučení s podzimem“ 12. 11. 2015
ZŠ a MŠ Moravské Knínice zvou všechny rodiče s dětmi na tradiční uspávání.
Letos budeme uspávat další z řady zvířátek, budou to ještěrky. Děti a žáci si chystají
také lampióny a lucerničky na „lampionový průvod“, který vyjde od základní školy
v 16.30 h. Projdeme obcí a na terase školní zahrady čeká na rodiče krátké vystoupení
dětí z mateřské a žáků ze základní školy.
A koho jsme již uspali?
Začali jsme u broučků. Abychom se neopakovali, druhý rok jsme uspali skřítky a pak
následovala celá řada zvířátek: medvědi, ježci, krtci, mravenečci, šnečci, žabičky,
motýlci, cvrčci, žížalky a letos uspíme ještěrky.

Pozvánka II. „Adventní setkání se seniory“ 1. 12. 2015
Již několik let se ve společenském sále školy setkáváme na začátku adventu se seniory.
Žáci školy pro seniory připraví krátké vystoupení s tématem adventu, zimy a Vánoc, po
přestávce pokračuje program hudbou, kterou letos zajistí manželé Maškovi z Kuřimi.
Občerstvení zajištěno.
Mgr. Hana Burianová, Mgr. Vladimíra Šípková

Milí čtenáři i nečtenáři ,
zkuste vyrobit z přírodních materiálů človíčka či človíčku do naší knihovny.
(kaštany, ořechy, kamínky.....co vás napadne a co najdete v lese, na louce...).
Pusťte se do díla a záleží jen na vaší fantazii, jací človíčci budou, zda tlustí nebo
tencí, veselí nebo smutní, stojící nebo sedící.............
Už se těším, jak se budou na nás z polic knihovny koukat :-)
Hotové človíčky noste do knihovny, a to nejpozději do 6.12.2015. Za vaši snahu
čeká prima odměna
Vaše knihovnice

Víte, že
knínický obyvatel Filip Degl se na kole zúčastnil závodu Craft 1000 Miles Adventure?
Závod Craft 1000 Miles Adventure poprvé odstartoval 3. července 2011 a zúčastnilo
se ho 89 závodníků ze tří států. V roce 2012 a 2013 jel tento závod také „náš“
cyklotremp Honza Vlasák (besedoval o tomto závodu v sokolovně v listopadu 2013).
Letošního ročníku se zúčastnilo 160 závodníků. Z toho 1 Angličan, 1 Španěl, 1 Švýčar,
2 Poláci, 11 Slováků, 10 Němců a zbytek Češi. Závod je rozdělen do kategorií M1 muži
– ročník 1975 a mladší, M2 muži – ročník 1974 a starší, F1 ženy 1975 a mladší, F2
ženy 1974 a starší.
Závod je otevřen pro bikery, běžce, chodce, koloběžkáře a všechny, kteří se pohybují
vlastní silou.
Stanoven je pouze start a cíl a trasa přírodou, kterou musí závodníci dodržet. Kdy a
kde spí, kdy jedou, co jedí, je jen na nich.
Délka cca 1 000 mil (cca 1600 km) napříč Česko-Slovenskem. Trasa v liché roky - start
je hromadný z nejvýchodnějšího vhodného místa Slovenska. Cíl je na nejzápadnějším
vhodném místě Česka. Závod nemá časový limit. Sudé roky - trasa vede opačným
směrem, z nejzápadnějšího vhodného místa Česka na nejvýchodnější vhodné místo
Slovenska. Variantou je i kratší verze závodu dlouhá přibližně 500 mil.
Trasa závodu je pevně dána, ale není značena. Je určena mapou na webu a hlavně
přesně elektronicky (pro GPS přístroje). Elektronická podoba trasy je ke stažení do
navigačních přístrojů až týden před startem.
Předepsaná je i výbava závodníka. Buzola / kompas – musí být mechanický, píšťalka,
nůž, zrcátko (pro vysílání signálů odrazem slunečních paprsků, tzv. házením prasátek),
provaz (např. pro vytažení kola na strmý sráz, pro zajištění se při brodění atd.), hadřík
nasáklý benzínem v uzavřeném obalu (pro případ nutného a rychlého rozdělání ohně),
případně jiný agresivní podpalovač odolný proti vlhkosti (vodotěsně uzavřený), sirky,
zapalovač, dezinfekční prostředek pro poranění, pepřový sprej proti zvířatům, čelovka,
spacák, termoizolační fólie, cyklistická přilba (povinná pro cyklisty a koloběžkáře). Do
povinné výbavy patří i přístroj GPS. Do doporučené výbavy patří mapa. Povinnou
výbavu musí mít účastníci po celou dobu závodu a může být kontrolována na startu,
během závodu i v cíli. Nedodržení povinné výbavy je podle závažnosti trestáno časovou
penalizací nebo diskvalifikací závodníka. Helma musí být po dobu jízdy
bezpodmínečně nasazena na hlavě. Nedodržení tohoto je trestáno diskvalifikací
závodníka.
Ostatní výbava není přesně určena a je na každém, s čím dokáže po dobu závodu
„přežít“. Účastníci by měli být vybaveni tak, aby dokázali na trase přestát bez pomoci

všemožné rozmary počasí, dokázali v případě potřeby kdekoli a kdykoli přespat,
provést základní opravy kola atd. a dostat se do cíle závodu nebo do obydlených míst.
Účastníci musí dodržet následující pravidla: musí se pohybovat celou stanovenou
trasu od startu do cíle pouze vlastní silou. Musí ji bezpodmínečně projet celou a nesmí
trasu nikde zkracovat. Nesmí po sobě zanechávat žádné odpadky, ani je zahrabávat a
vše z přírody zase odvézt. V případě bivakování musí vše uvést zpět do původního
stavu. Účastníci nesmí tábořit a rozdělávat ohně nikde na území NP (národního parku),
CHKO (chráněné krajinné oblasti) a NPR (národní přírodní rezervace) mimo místa k
tomu vyhrazená (oficiální kempy). Tábořit mimo vyhrazená místa nesmí také v lese a
oheň nesmí rozdělávat v lese a 50 metrů od okraje lesa. Nesmí ohrožovat ani obtěžovat
ostatní na trase (ať závodníky nebo jiné uživatele) např. bezohlednou jízdou (hlavně ze
sjezdů) či nevhodným chováním ani jinak. Musí dodržovat pravidla a předpisy oblastí,
jimiž se projíždí, nesmí bivakovat ani se pohybovat ve slovenských horách v době od
hodiny před setměním až po hodinu po rozednění, a na silnicích respektovat pravidla
silničního provozu. Měli by dodržet pravidlo džentlmena, tj. pomoci v danou chvíli
možným způsobem každému účastníkovi či jakémukoli uživateli trasy v nouzi či
problémech.
Opuštění trasy je dovoleno. „Opuštěním trasy“ se rozumí: sjetí z trasy z jakéhokoli
důvodu, ať záměrného (doplnění potravin, zvolení noclehu mimo trasu, vyhledání
mechanické či jakékoli pomoci atd.) nebo nechtěného (zabloudění). Po opuštění trasy
už účastník nemusí dodržet pravidlo „pohyb vlastní silou“ a může využít jiné prostředky
pro přemisťování se. Při každém opuštění trasy (ať záměrném, nutném nebo
nechtěném) se musí účastník vždy vrátit na místo, kde trasu opustil nebo odkud se již
nepohyboval sám vlastní silou, a od tohoto místa pokračovat.
Při nedodržení zmíněných pravidel hrozí účastníkovi časová penalizace nebo
diskvalifikace.
Historicky poprvé byl letos dosažen čas pod 8 dní, ale na regulérní prolomení hranice
se musí ještě počkat minimálně rok, kdy se pojede závod v opačném směru. Filip Degl
původně zvládl 1623 km se 40 km převýšením ze slovenské obce Nová Sedlice do
Skalné u Chebu za úctyhodných 7 dní, 23 hodin a 32 minut. Pomohla mu k tomu i
dvouhodinová bonifikace kvůli tomu, že musel mít nucenou pauzu v polovině závodu.
Oficiální rychlostní rekord pro osm dní mu však nebyl uznán. Pořadatelé totiž museli
část závodu přetrasovat (zkrátit) po bouřce v Jeseníkách, jež způsobila na původní trati
polomy na ploše 70 kilometrů.
Zdroj:
http://isport.blesk.cz/clanek/ostatni-dalsi-sporty/241507/byl-druhy-a-bezrekordu-presto-degl-vyhral-zavod-na-1000-mil.html a www.1000miles.cz
-jk-

Máme už 50 tisíc...
...ale pokračujeme dále! 18. října byla v sokolovně zahájena veřejná sbírka
Opravme sokolovnu, srdce knínického dění, a to představením Knínických
ochotníků Muzikály z Kynic aneb na co si na Broadwayi netroufli. Čistý
výtěžek ze vstupného, po odečtení nákladů na ozvučení, propagaci a
upomínkové předměty, činil 25 827 Kč. V kasičce, umístěné v sokolovně, bylo

14 050 Kč. Kromě toho bylo na účet sbírky ke dni 24. října připsáno 10 500 Kč.
Celkem se tedy zatím podařilo získat 50 377 Kč.
Dovolte nám touto cestou poděkovat Knínickým ochotníkům, že se ochotně a
s energií vrhli do secvičení Muzikálů.
První plánovanou investicí bude zakoupení posuvných koženkových dveří k
oddělení hlavního sálu a přísálí. Orientační cena jednoho kusu bude asi 15-20
tisíc Kč. Dále máme v plánu opravu dámských WC v přísálí. Děkujeme všem
dárcům! Sbírka dále pokračuje, přispět můžete bezhotovostně na účet 4 161 161
161/2010 nebo do kasičky v obchodě U Helánů či na Obecním úřadě.
Organizátoři sbírky

ŠPALCYKLOBOJ Moravské Knínice 2015
TJ SOKOL Moravské Knínice uspořádala pod patronací Sokolské župy Pernštejnské
na svátek sv. Václava v pondělí 28.září 2015 tradiční cyklistickou soutěž pro děti a
mládež Špalcykloboj. Letošní ročník byl zároveň jubilejním již desátým v pořadí. Na
start se postavilo 19, převážně domácích cyklistických nadějí ve věku od 3 do 15 roků.
Celý závod v sobě zahrnoval hned tři cyklistické disciplíny. První – dračí cesta, byla
jízdou zručnosti, kdy v pohádkovém království musel jezdec (nikoliv na koni, ale na
kole) srazit jednou rukou hlavu drakovi, přejet lávku a nakonec co nejrychleji
prokličkovat mezi kužely, aby mohl ustájit svého oře (velocipéd). Druhou byla jízda
pomalostí, a třetí byl klasický kros v terénu na čas. O dramatické boje nebyla nouze, a
o pořadí na stupních vítězů mnohdy rozhodovala pouze i jedna vteřina.
Každý ze závodníků obdržel na konci závodu sladkou odměnu a jako upomínku na tuto
akci malý dřevěný špalíček ( proto název „Špalcykloboj“ ).
Poděkování patří rovněž dvojici pořadatelů Jiřímu Hanákovi a Ivoši Hledíkovi, kteří dali
vzniknout této, dnes již tradiční a ve sportovním kalendáři, léta zadané akci.
Kategorie 3 roky :
1. Václav Helán M.Knínice
324 b.
2. Sofie Veselská M.Knínice 333 b.
Kategorie 4 – 5 roků
1. Jakub Ondra M.Knínice
732 b.
2. Jiří Helán
M.Knínice
788 b.
3. Adéla Kohoutová Tišnov 880 b.
4. Kryštof Pleskač M.Knínice 1248 b.
5. D. PekaříkováM.Knínice 1276 b.
Kategorie 6 – 7 roků :
1. Vojta Koláček M.Knínice 420 b.
2. Robin Pleskač M.Knínice 626 b.
3. Julie Veselská M.Knínice 786 b.
4. Jan Helán M.Knínice
1009 b.
5. Vilém Pekařík M.Knínice 1057 b.

Kategorie 8 – 9 roků :
1. Matěj Koláček M.Knínice
444 b.
2. Antonie Pekaříková M.Knínice 677 b.
3. Lukáš Langer M.Knínice
771 b.
Kategorie 10 – 11 roků :
1. Hynek Langer M.Knínice
2. Marie Mauerová M.Knínice

441 b.
545 b.

Kategorie 12 – 13 roků :
1. Anežka Mauerová M.Knínice 484 b.
Kategorie 14 – 15 roků :
1. Martin Polák M.Knínice

379 b.

-lvojanec-

SKAUTSKÝ ODDÍL MORAVSKÉ KNÍNICE

Říjen2015

Výprava do Brna
Červení vlci a Orli se na jednu noc ubytovali ve skautské základně
v Lužáneckém parku. Během soboty a neděle stihli noční hru v ulicích Brna,
návštěvu Technického muzea, parádní bitvu v Lasergamu i oběd u Mc
Donalda. Kluci i rádcové byli jak se patří unavení i spokojení.

Moštování v praxi
Vlčata z černé šestky si zkusila, jak se vyrábí mošt, včetně sběru jablek. Kluci se
nadšeně zapojili a u lisu se muselo určit pořadí, kdo bude točit. Odměnou jim
byla láhev plná sladké šťávy a užitečná zkušeno

VÝMĚNA PRŮKAZŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Dne 1. 1. 2015 vstoupila v účinnost nová právní úprava, která zavádí
automatický přechod nároku z průkazů mimořádných výhod na průkaz osoby
se zdravotním postižením (průkaz OZP). Úřad práce ČR už nebude sám
zahajovat správní řízení z moci úřední, jako tomu bylo doposud, a nebude
sledovat, kdy skončí platnost průkazu u jednotlivých klientů. To znamená, že
každý držitel průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P si bude muset sám hlídat dobu platnosti
průkazu a včas požádat o její prodloužení. Je to stejný model jako u
občanského nebo řidičského průkazu.
Lidé by si proto měli už sami zajistit výměnu dosavadních průkazů za nové
plastové kartičky podobné řidičskému nebo občanskému průkazu, a to do
31.12.2015. Na základě vydání průkazu OZP vzniká jeho majiteli mimo jiné nárok
na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro
pravidelnou hromadnou dopravu osob, přednost při osobním projednávání
jeho záležitosti na úřadech, bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní
veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem),
slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve
vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích
autobusové dopravy, parkovací průkaz nebo bezplatnou dopravu vodícího
psa. Rozsah výhod se liší podle typu průkazu OZP, který vychází z předchozího
posouzení zdravotního stavu žadatele.
KDO MÁ NÁROK NA VYDÁNÍ NOVÉHO PRŮKAZU
Držitelé platného průkazu mimořádných výhod mají nárok na průkaz OZP
stejného typu (TP, ZTP, ZTP/P), což odpovídá závažnosti jejich zdravotního
postižení. Nárok na průkaz OZP u těchto osob trvá po dobu, po kterou měly
přiznány mimořádné výhody. Pokud klient nemůže doložit dobu platnosti
přiznání mimořádných výhod, nárok na průkaz OZP trvá pouze po dobu
platnosti průkazu mimořádných výhod. Zároveň také držitelé platného průkazu

OZP vydaného podle předpisů účinných do 31. 12. 2013 mají nárok na průkaz
OZP. Nárok na takto vydaný průkaz OZP trvá po dobu, na kterou jim ÚP ČR
přiznal nárok na předchozí průkaz.
POSTUP PŘI PROKAZOVÁNÍ NÁROKU NA PRŮKAZ OZP
Žadatelé musí vyplnit na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR tiskopis s
názvem "Žádost o přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením".
Formulář lze nalézt na stránkách MPSV ČR na rozcestníku
https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome/forms.jsp?NID=EFOKsluzby.Za
dostOZP O nový průkaz musejí lidé požádat nejpozději do 31. 12. 2015. V
opačném případě jim na něj zanikne nárok. Žádost se podává na úřadu práce,
oddělení dávek pro osoby se zdravotním postižením
CO JE TŘEBA VZÍT S SEBOU NA ÚP ČR
Při podání žádosti o přechod nároku na průkaz OZP je nutné, aby si klient s sebou
vzal platný průkaz mimořádných výhod nebo dočasný průkaz OZP. V případě,
že má člověk průkaz mimořádných výhod, který mu ještě přiznal obecní úřad.
do konce roku 2011, doporučuje ÚP ČR vzít s sebou i rozhodnutí o přiznání
mimořádných výhod. Pokud jej však držitel nemá, stačí vlastní průkaz OZP. Dále
je třeba doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu fotografie určené na
občanský průkaz. A v neposlední řadě, stejně jako při každých úředních
jednáních, je potřeba prokázat totožnost občanským průkazem. Pokud má
krajská pobočka ÚP ČR pochybnosti o platnosti a pravosti dokladů, na základě
kterých klient prokazuje nárok na průkaz OZP, zahájí správní řízení z moci úřední
o přiznání průkazu OZP, což znamená, že proběhne nové posouzení zdravotního
stavu osoby.
VOLBA SYMBOLU OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Od 1. 1. 2015 mají klienti také možnost sami si zvolit, zda si přejí na průkazu uvést
symbol označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoby
hluchoslepé anebo osoby plně nebo prakticky nevidomé (piktogram
znázorňující jedno z uvedených druhů postižení). Držitelé výše uvedených
průkazů provedou tuto volbu při podání žádosti o přechod nároku na průkaz
OZP na formuláři žádosti.
Na ÚP vás čekají dvě cesty. Po podání žádosti ÚP nechá vyrobit nový průkaz
OZP, který tiskne tiskárna cenin v Praze a poté vás vyzve k jeho převzetí. Za
průkaz zaplatíte poplatek 30 Kč. Nenechávejte výměnu průkazu na poslední
chvíli a zajistěte si nový průkaz včas.
Mgr. Eliška Škrancová, Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením
v Brně, Cejl 892/32 Brno (zastávka Körnerova), Brno 602 00
Telefon: 542 214 110-1, 736 751 214, Emai: poradnabrno@nrzp.cz
Navštívit nás můžete v pondělí a středu 8:30 – 12:00, 12:30 – 17:00,
v úterý, čtvrtek a pátek 9:00 – 12:00
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příspěvky, popř. upravit rozměr článku nebo fotky. Říjen 2015, ročník 23.

