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1. Informace starosty
Vážení občané,
léto je téměř u konce a s ním většině z nás končí čerpání dovolených a stejně tak všem žákům a
studentům prázdniny. Nový školní rok v machovské škole začne výukou v osmi třídách (první a druhá
třída jsou sloučeny), do kterých letos nastoupí celkem 118 žáků. Mateřskou školu bude od září
navštěvovat 24 dětí.
Ani přes léto se nezastavily některé rozpracované akce v naší obci a další se postupně začínají
připravovat na příští rok. Pokud jde o investiční záměry a další akce městyse, v různém stupni
rozpracovanosti či přípravy na realizaci jsou a za zmínku určitě stojí následující:
- do závěrečné fáze se dostala rekonstrukce místní komunikace č. 4c v Nízké Srbské – v průběhu srpna
byly upraveny krajnice a připravuje se zaasfaltování vjezdů k jednotlivým nemovitostem. Na závěr
ještě budou instalovány na některých místech odvodňovací dešťové kanálky.
- v srpnu byly zahájeny stavební práce v rámci projektu „Výměna oken a dveří na budovách ZŠ a MŠ
Machov“. Na obou budovách školy byla vyměněna okna i dveře a nyní probíhají dočišťovací zednické
práce a montáž parapetů. Po dokončení stavebních prací nás ještě čeká vymalování části interiérů.
- v průběhu celého srpna pokračovaly práce na rekonstrukci lesní cesty pod Bor. Do dokončení této
1. etapy rekonstrukce zbývá zadláždit posledních několik metrů vozovky a provést terénní úpravy
krajnic a okolí rekonstruované cesty.
- v polovině srpna byly zahájeny práce na projektu „Rekonstrukce školního hřiště Machov“. Po
bouracích pracích (ploty, podezdívky plotu) budou zahájeny práce na budování nových podkladních
vrstev hřiště včetně odvodnění, betonování podezdívek plotů, přeložení chodníčků, budování osvětlení
hřiště a nakonec bude dodán nový sportovní bezúdržbový povrch.
- byly zpracovány a podány dvě žádosti o dotaci na vybavení jednotky SDH Městyse Machov a na
opravy požární techniky městyse – jedna žádost prostřednictvím MAS Stolové hory z programu IROP,
druhá žádost prostřednictvím Královéhradeckého kraje z programu Ministerstva vnitra ČR (HZS).
- ve fázi přípravy dokumentace a rozpočtu je plánovaná rekonstrukce katolického hřbitova, na kterou
bychom rádi získali dotační prostředky od Královéhradeckého kraje v příštím roce.
- velké starosti nám během celého léta působí v obecních lesích přemnožený kůrovec. Každý týden
nacházíme nová ložiska jeho výskytu a s velkými obtížemi se daří napadené stromy kácet a ošetřovat
proti přelétávání kůrovce na další zdravé stromy. Dalším následným problémem je pak zajištění
odbytu vytěžené dřevní hmoty, nehledě na minimální výkupní ceny, které v současné době nezaplatí
ani těžební práce, natož povinnou výsadbu nových stromů.
Na rekonstrukci krajské komunikace proběhl v pátek 23. 8. další kontrolní den, na kterém zazněly
mimo jiné i následující informace:
- uzavírka zaasfaltovaných úseků v Machově a v Bězděkově skončí koncem měsíce srpna, ve stejném
termínu budou zrušeny obě objízdné trasy v Machově;
- od začátku září budou zrušeny dočasné autobusové zastávky v Machově na náměstí a přesunuty na
původní místo. Bude zveřejněn nový jízdní řád autobusů, od poloviny září pak bude platit další
objížďkový jízdní řád po dobu asfaltování průtahu Machova;
- pokládka nových asfaltů v Machově a Nízké Srbské se předpokládá v období od 16. do 30. září.
- pokud se nestihne rekonstrukce silničního propustku v Nízké Srbské (u Maroulů), bude tento úsek
asfaltován dodatečně v průběhu října. Po dobu rekonstrukce propustku bude zřízen panelový objezd
přes vedlejší zahradu;
- stávající chodníky v Machově a v Nízké Srbské budou zadlážděny novou zámkovou dlažbou, na
čemž se bude z 50% podílet městys Machov;
- souběžně budovaná silnice z hraničního přechodu ve Lhotě na Karlov má být hotova do 15. 11. 2019.
Závěrem bych chtěl pozvat všechny příznivce kultury a sportu na tradiční akci pořádanou
Městysem Machov v září tohoto roku. Je jí již 23. ročník Běhu na Hejšovinu, který se i letos běží
v rámci Českého poháru běhů do vrchu. Kromě samotného závodu můžete navštívit i odpolední
vyhlašování vítězů spojené s posezením s kapelou Domamazec v prostoru před úřadem městyse.
Ve fázi přípravy je také tradiční podzimní divadelní představení – své umění nám po čase opět
přijedou předvést ochotníci z Divadelního spolku F.A.Šubert z Dobrušky. V neděli 24. listopadu se
tak můžeme těšit na komedii „Sborovna“.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 7. 2019 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.084 obyvatel. V průběhu července: - se narodil 1 občánek,
- přihlásil se 1 občan,
- zemřel
1 občan.

Společenská kronika
V měsíci srpnu 2019 oslavil významné životní jubileum náš spoluobčan pan Stanislav Jirásek
z Nízké Srbské – dožil se 90 let. Oslavenci přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

Kalendáře 2020
Oznamujeme všem případným zájemcům, že úřad městyse zajistil pro rok 2020 nástěnný i stolní
kalendář s fotografiemi z Machova i blízkého okolí:
- v prodeji již nyní je na úřadu městyse nástěnný měsíční kalendář s fotografiemi z Machova od
Dagmar Prokopové, jehož prodejní cena byla stanovena na 150,- Kč;
- v přípravě je stolní týdenní kalendář s leteckými fotografiemi L. Jenky z Policka, Machovska a okolí,
který bude na úřadu městyse k dispozici v průběhu září.

Vstupenky na koncert Stromboli v Machově
Všem zájemcům o koncert legendární kapely Stromboli Michala Pavlíčka, který se uskuteční na
sále Obecního domu v Machově v sobotu 5. října 2019, sdělujeme, že vstupenky jsou již v prodeji na
úřadu městyse v Machově. Jako předkapela vystoupí se svojí bubenickou show Drumming Syndrome
Miloš Maier. Začátek akce v 19,30 hod., předpokládaný začátek vystoupení Stromboli ve 21 hod.

3. Stomatologická pohotovost v září 2019
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci září 2019 – vždy v době od 9,00
do 11,00 hod.:
31. 8. – 1. 9.
MUDr. Neoralová, Horní 109, Teplice n. Met.
602 333 460
7. - 8. 9.
MUDr. Farná, Tyršova 327, Police n. Met.
491 512 277
14. – 15. 9.
MUDr. Růžička, Poliklinika Broumov
603 479 084
21. – 22. 9.
MUDr. Kopecký, 17. listopadu 387, Police n. M.
602 304 594
28. – 29. 9.
MUDr. Neoral ml., ZS Police nad Metují
602 333 427, 491 541 654

4. Kulturní a sportovní akce
Srpen: 31.8. – Posvícenské posezení u zvoničky v Bělém, pořádají Zvoničkáři od 13:00 hod.
Září: 7.9. – Jiskra Machov – TJ Velichovky od 17 hod., OP v kopané mužů
11.9. – Lord Bishop Rocks – koncert v klubu Eden Broumov od 20,00 hod.
14.9. – Hasičská soutěž „O veteránskou hůl“ v Bělém
14.9. – V. vycházka Polickem – Stolové hory (z Chudoby do Machova), provází P. Köppel
14.9. – Teplicko-adršpašská 33 – turistický pochod, cyklotrasa, start průběžně od 7,00 do
10 hod., kapely Slaveňáci, Ironick, Věra Martinová
21.9. – VI. vycházka Polickem – Pěkov, Hony, provází J. Tůma
21.9. – Hasičská soutěž „O putovní pohár SDH Machovská Lhota“ – v Dolečku ve 13 h.
21.9. – Undergroundové kvílení v klubu Eden Broumov – začátek v 10,00 hod.
21.9. – Jiskra Machov – Jiskra Martínkovice od 16,30 hod., OP v kopané mužů
27.9. – Zavírání studánky v Níz. Srbské, od 17 hod. pořádá Spolek Nízkosrbských baronů
29.9. - Běh na Hejšovinu – závod Českého poháru v bězích do vrchu – náměstí Machov

5. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 12. 6. se uskutečnilo 5. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Machov v roce 2019.
Zastupitelstvo na tomto zasedání projednalo následující body:
- rozpočtová opatření č. 2/2019 a č. 3/2019,
- projekt „Obnova školního hřiště Machov“ – přijetí dotace od MMR ČR, schválení smluv s TDI
a s administrátorem dotace,
- schválení dodatku č. 1 ke smlouvě na zajištění služby TDI na akci „Výměna oken na ZŠ Machov“,
- žádost o dotaci z programu IROP na projekt „Vybavení technikou JPO Machov“,
- žádost o dotaci od MV ČR (HZS) na činnost JSDH Machov,
- nabídka firmy RI Okna na výměnu oken v obecních bytech v čp. 126,
- tvorba strategie rozvoje obce,
- nabídka na odkup inventáře restaurace od bývalých nájemců,
- schválení rozsahu objednávky na prohlídky mostních objektů v majetku městyse Machov,
- návrh na finanční spoluúčast městyse na obnově chodníků po opravě krajských komunikací,
- majetkové záležitosti a další.

6. Běh na Hejšovinu
Městys Machov a Lhoťáci se svolením Parku Narodowego Gor Stolowych
pořádají

23. ročník běhu do vrchu

BĚHU NA HEJŠOVINU
SZCZELINIEC WIELKI
Součást Českého poháru v běhu do vrchu

Neděle 29. září 2019 v 11.00 hod.
Kategorie – ženy, muži, veteráni, junioři, juniorky
Trať – délka 8 km, převýšení 480 m, povrch terén, asfalt, schody
Startovné – 60 Kč
Dodatkový závod pro děti a všechny příchozí na trati 2,3 km.
Start v 11,15 hod. na náměstí v Machově, cíl na hraničním přechodu v Mach. Lhotě.
Přijďte povzbudit závodníky ke startu v 11.00 hod. na náměstí i podél trati závodu.
Rovněž zveme všechny zájemce na vyhlášení vítězů kolem 13.00 hod., po němž bude
následovat posezení s country hudbou pro širokou veřejnost před úřadem městyse
(případně na sále Obecního domu při nepřízni počasí).

K poslechu zahraje country kapela D o m a m a z e c .

7. Nabídka rozvozu obědů do Machova
V důsledku ukončení provozu Machovského hostince úřad městyse zajistil náhradní řešení.
Podařilo se domluvit dovážení obědů občanům Machova z hostince „U Hanušů“ ve Velkém Poříčí. Na
webových stránkách hostince je vždy s předstihem k dispozici jídelní lístek s cenami jídel – pro rozvoz
obědů do Machova je domluven příplatek 5,- Kč ke každému jídlu za dovoz (je třeba tedy připočítat

k ceně jídla). Zájemce o dovoz jídla si musí zajistit dva jídlonosiče popsané svým jménem a
telefonicky si dohodnout zajištění rozvozu, objednání jídla a místo dovozu. Rozvoz bude probíhat
každý den (Po – Pá) mezi 11.00 až 12.00 hod. Peníze za obědy bude vybírat dovozce jídla jednou
týdně. Kontakty na hostinec: tel.: 776 248 348
e-mail: host.uhan@seznam.cz
web: hostinecuhanusu.webmium.com
Bližší informace na úřadu městyse, nebo na telefonu hostince „U Hanušů“.

8. Pozvánka na 2. veřejné projednání strategie rozvoje městyse

9. Recyklace má smysl
Skoro každý z nás již dnes vnímá jako samozřejmost recyklaci skla, papíru nebo
plastů. Méně zažité máme, že stejně tak by tomu mělo být i u elektrozařízení, i když
toto tvrzení neplatí na sto procent. Starou pračku, televizi nebo ledničku bychom se
asi do popelnice vyhodit nepokoušeli. U velkých elektrospotřebičů nezaváháme a
odvezeme je do nejbližšího sběrného dvora. Ale jinak tomu je u tak běžných věcí denní
potřeby, jako jsou úsporné žárovky, fény či holicí strojky. Ty se do popelnice před
domem vejdou bez nejmenších problémů, tak proč pro ně hledat speciální sběrné
místo? Navíc je nevyhazujeme každý den, tak proč si přidělávat práci?

Ložiska nerostných surovin se postupně vyčerpávají, řada z nich se nachází na
nepřístupných místech, kde by jejich těžba byla nejen časově, ale především finančně velmi
náročná. Nezbývá než začít s přírodními zdroji šetřit a recyklovat suroviny ze starých
elektrospotřebičů.
Díky recyklaci lze využít mnoho materiálů – kovy včetně vzácných, plasty či sklo. Kromě
využitelných surovin však obsahují elektrozařízení také různé škodlivé látky, které se díky
ekologické recyklaci nedostanou do životního prostředí.
Recyklace má smysl, pomozte nám chránit přírodu v naší obci a nevyhazujte elektrozařízení
do směsného odpadu.
Obyvatelé městysu Machov mohou nefunkční elektrozařízení zdarma odevzdávat ve
sběrném místě, které je zřízené ve skladu nákupního střediska (vchod z nákladové
rampy). Sběrné místo je přístupné po telefonické nebo osobní domluvě s odpovědným
pracovníkem úřadu v pracovních dnech – v pondělí a ve středu od 8°° do 12°° a od
13°° do 17°° hodin, v ostatní dny od 8°° do 12°° hodin. Sběrné místo mohou využít
všichni občané a dále také živnostníci podnikající v katastru Machova, kteří mají
s městysem uzavřenou řádnou smlouvu o nakládání s komunálním odpadem.
Světelné zdroje pak můžete zanést také do malých sběrných nádob, které jsou
umístěny
na Úřadu městyse Machov a ve vestibulu nákupního střediska.
Zpětný odběr světelných zdrojů a dalších elektrozařízení pro naši obec zajišťuje kolektivní
systém EKOLAMP, který v České republice funguje již od roku 2005. Vytváří síť sběrných
míst a plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou recyklaci.
Díky tomu ušetříme finanční prostředky, které bychom jinak museli zaplatit za recyklaci
nebezpečných odpadů.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalšími elektrozařízeními
dočtete na www.ekolamp.cz.

10. Rozpis zápasů OP mladší přípravky Jiskra Machov
1. kolo 07.09.2019 09:00
datum a čas

domácí

7.9.2019 9:00 Rozkoš/V.Jesenice
7.9.2019 9:50 FK Náchod
7.9.2019 10:40 Rozkoš/V.Jesenice

hosté

hřiště

FK Náchod
Machov/Police
Machov/Police

Č. Skalice
Č.Skalice
Č. Skalice

2. kolo 14.09.2019 09:00
datum a čas
domácí
14.9.2019 9:00 Machov/Police
14.9.2019 9:50 Sl. Broumov
14.9.2019 10:40 Machov/Police

hosté
AFK Hronov
AFK Hronov
Sl. Broumov

hřiště
Machov
Machov
Machov

3. kolo 21.09.2019 09:00
datum a čas
domácí
21.9.2019 9:00 Machov/Police
21.9.2019 9:40 So. Provodov
21.9.2019 10:20 Machov/Police

hosté
Babí/Zábrodí
Machov/Police
Rozkoš/V.Jesenice

hřiště
Provodov
Provodov
Provodov

4. kolo 28.09.2019 09:00
datum a čas
domácí
28.9.2019 9:00 TJ Rasošky
28.9.2019 9:50 Machov/Police
28.9.2019 10:40 TJ Rasošky

hosté
Machov/Police
TJ V. Poříčí
TJ V. Poříčí

hřiště
Rasošky
Rasošky
Rasošky

5. kolo 05.10.2019 09:00
datum a čas
domácí
5.10.2019 9:00 Machov/Police
5.10.2019 9:50 Sp.Police
5.10.2019 10:40 Machov/Police

hosté
Sp.Police
FK Náchod
FK Náchod

hřiště
Jiskra Machov
Jiskra Machov
Jiskra Machov

6. kolo 12.10.2019 09:00
datum a čas
domácí
12.10.2019 9:00 Sl. Broumov
12.10.2019 9:50 Machov/Police
12.10.2019 10:40 Sl. Broumov

hosté
Machov/Police
TJ V. Poříčí
TJ V. Poříčí

hřiště
Broumov
Broumov
Broumov

7. kolo 19.10.2019 09:00
datum a čas
domácí
19.10.2019 9:00 AFK Hronov
19.10.2019 9:40 Machov/Police
19.10.2019 10:20 So. Provodov

hosté
Machov/Police
TJ Rasošky
Machov/Police

hřiště
Provodov
Provodov
Provodov

8. kolo 26.10.2019 09:00
datum a čas
domácí
26.10.2019 9:00 AFK Hronov
26.10.2019 9:40 Machov/Police
26.10.2019 10:20 AFK Hronov

hosté
Machov/Police
Sp.Police
Sp.Police

hřiště
Hronov
Hronov
Hronov

11. Rozpis zápasů předpřípravky Jiskra Machov
1. kolo 05.09.2019 17:00
datum a čas
domácí
5.9.2019 17:00 FK Náchod
5.9.2019 17:00 TJ Č. Kostelec
5.9.2019 17:00 Ji. Machov

hosté
Ji. Machov
Ji. Machov
TJ Rasošky

hřiště
Náchod - Hamra
Náchod - Hamra
Náchod - Hamra

2. kolo 12.09.2019 17:00
datum a čas
12.9.2019 17:00
12.9.2019 17:00
12.9.2019 17:00
12.9.2019 17:00
12.9.2019 17:00
12.9.2019 17:00

domácí
Sl. Broumov
Sl. Broumov
FK Jaroměř
Ji. Machov
Ji. Machov
Ji. Machov

hosté
FK Jaroměř
TJ Rasošky
TJ Rasošky
TJ Rasošky
Sl. Broumov
FK Jaroměř

hřiště
Machov
Machov
Machov
Machov
Machov
Machov

3. kolo 19.09.2019 17:00
datum a čas
domácí
19.9.2019 17:00 FK Jaroměř
19.9.2019 17:00 Ji. Machov
19.9.2019 17:00 Ji. Machov

hosté
Ji. Machov
FK Náchod
So. Stárkov

hřiště
Jaroměř
Jaroměř
Jaroměř

4. kolo 26.09.2019 17:00
datum a čas
domácí
26.9.2019 17:00 Ji. Machov
26.9.2019 17:00 Sl. Broumov
26.9.2019 17:00 Sp. Police

hosté
FK Náchod
Ji. Machov
Ji. Machov

hřiště
Police n. M.
Police n. M.
Police n. M.

5. kolo 03.10.2019 17:00
datum a čas
domácí
3.10.2019 17:00 TJ Č. Kostelec
3.10.2019 17:00 FK Jaroměř
3.10.2019 17:00 Ji. Machov

hosté
Ji. Machov
Ji. Machov
Sp. Police

hřiště
Č. Kostelec
Č. Kostelec
Č.Kostelec

6. kolo 10.10.2019 17:00
datum a čas
domácí
10.10.2019 17:00 TJ Rasošky
10.10.2019 17:00 FK Jaroměř
10.10.2019 17:00 Sl. Broumov

hosté
Ji. Machov
Ji. Machov
Ji. Machov

hřiště
Rasošky
Rasošky
Rasošky

7. kolo 17.10.2019 17:00
datum a čas
domácí
17.10.2019 17:00 TJ Č. Kostelec
17.10.2019 17:00 Sl. Broumov
17.10.2019 17:00 Ji. Machov

hosté
Ji. Machov
Ji. Machov
So. Stárkov

hřiště
Broumov
Broumov
Broumov

8. kolo 24.10.2019 17:00
datum a čas
24.10.2019 17:00
24.10.2019 17:00
24.10.2019 17:00
24.10.2019 17:00
24.10.2019 17:00
24.10.2019 17:00

domácí
Ji. Machov
Ji. Machov
Ji. Machov
Sp. Police
Sp. Police
TJ Rasošky

hosté
Sp. Police
TJ Rasošky
So. Stárkov
So. Stárkov
TJ Rasošky
So. Stárkov

hřiště
Machov
Machov
Machov
Machov
Machov
Machov

12. Projednávání přestupků
Co je přestupek?
Podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, je přestupek společensky
škodlivý protiprávní čin, který není trestným činem, a zároveň jej za přestupek výslovně označuje
některý ze zákonů (stanoví znaky přestupku). Přestupky se vyskytují prakticky ve všech oblastech
veřejné správy. Přestupku se může dopustit jednotlivec i právnická osoba (např. firma, obec, škola,
nebo dokonce i Česká republika).

Spáchal/a jsem přestupek
Co se bude dít?

Budete muset strpět úkony, které vůči Vám učiní policisté, strážníci obecní policie nebo úřady,
jakmile se o přestupku dozví – vyzvou Vás k podání vysvětlení, jež nemůžete bezdůvodně odepřít,
anebo rovnou zahájí řízení, kterého se budete účastnit jako obviněný či obviněná.
Mohu se bránit proti uložení pokuty nebo jiného trestu?
Ano. Jakýkoliv trest může úřad uložit jedině rozhodnutím. To má podobu příkazu na místě (dříve
„bloková pokuta“), příkazu, který může být prvním úkonem v řízení, anebo rozhodnutí vydaného v
průběhu řízení.
 Nesouhlasíte-li s vyřízením věci příkazem na místě (vydáním příkazového bloku), nepodepisujte
příkazový blok – řízení bude pokračovat.
 Proti příkazu doručenému poštou či datovou zprávou můžete do 8 dnů od doručení podat odpor.
Příkaz se odporem zruší a řízení bude pokračovat.
Pozor, budete-li se bránit proti projednání věci
příkazem na místě či proti příkazu, který Vám
přišel poštou či datovou zprávou, a úřad Vás po
dalším průběhu řízení uzná vinným, uloží Vám
rozhodnutím také povinnost uhradit náhradu
nákladů řízení ve výši 1 000 Kč.
 Proti rozhodnutí můžete do 15 dnů od jeho doručení podat odvolání.
 Neuspějete-li s odvoláním, můžete podat podnět ombudsmanovi.
Jaká mám práva v řízení, kterého se účastním jako obviněný či obviněná?
Můžete navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Máte
právo žádat nařízení ústního jednání – úřad při něm bude provádět dokazování. Budete zde moci
klást otázky jiným účastníkům, dále svědkům a znalcům. Při ústním jednání nemusíte vypovídat.
K dalším Vašim právům patří právo nahlížet do spisu, namítat podjatost, stěžovat si, odmítnout
podepsat protokol či uplatnit vůči němu námitky a právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho
podkladům.
Podrobnosti o svých právech naleznete v letáku Správní řád umístěném na stránkách
www.ochrance.cz v sekci Životní situace.

Jsem oběť přestupku
Co mohu dělat?
Oznamte přestupek obecnímu úřadu nebo příslušnému dozorovému orgánu (např. České obchodní
inspekci, oblastnímu inspektorátu práce). Zároveň s oznámením požádejte úřad, ať Vám do 30 dnů
sdělí, jak s oznámením naloží. Úřad Vás vyzve k podání vysvětlení, které nemůžete bezdůvodně
odepřít, a/nebo zahájí řízení o přestupku.
Přestupek jsem oznámil/a, úřad ale nezahájil řízení.
Úřad Vaše oznámení odložil, anebo do 30 dnů neučinil žádný úkon. Nesouhlasíte-li s takovým
postupem, požádejte nadřízený úřad o uplatnění opatření proti nečinnosti. K podání žádosti můžete
využít formulář umístěný na stránkách www.ochrance.cz v sekci Životní situace.
Neuspějete-li se svou žádostí, můžete podat podnět ombudsmanovi.
Může úřad uložit obviněné/mu, aby mi nahradil/a škodu způsobenou přestupkem?
Ano. Pokud Vám přestupkem vznikla škoda anebo se obviněný/á na Váš úkor bezdůvodně
obohatil/a, sdělte úřadu, že požadujete náhradu škody nebo vrácení bezdůvodného obohacení. Takto
můžete své právo uplatnit nejpozději při prvním ústním jednání nebo ve lhůtě stanovené úřadem.
Zjistí-li úřad spolehlivě výši škody způsobené přestupkem a neuhradí-li ji obviněný/á dobrovolně,
uloží obviněné/mu povinnost škodu nahradit. Jestliže výši škody spolehlivě nezjistí anebo by
zjišťování škody vedlo ke značným průtahům, odkáže Vás úřad na soud nebo jiný orgán veřejné moci.
Uplatnil/a jsem včas svůj nárok na náhradu škody či vydání bezdůvodného obohacení. Jaká
práva mi budou náležet?
Poškozený či poškozená se účastní řízení v části týkající se uplatněného nároku na náhradu škody či
vydání bezdůvodného obohacení. Máte stejná práva jako účastník řízení – obviněný (viz výše).
Můžete žádat i nařízení ústního jednání. Odvolat se ale můžete pouze proti výroku o svém nároku.

Jaká mám práva, nejsem-li účastníkem či účastnicí řízení?
Jestliže jste oznámil/a přestupek, ale nepřihlásil/a jste se jako poškozený či poškozená, neúčastníte se
řízení a nebudete vědět, jak úřad dále postupuje. Úřad Vám umožní nahlédnout do spisu, prokážete-li
právní zájem nebo jiný vážný důvod k nahlížení.
Více práv má v řízení o přestupku tzv. osoba přímo postižená spácháním přestupku. Podrobnější
informace o postavení této osoby v řízení a jejích právech naleznete v letáku Sousedské spory.
Jak mám postupovat, když úřad zastavil řízení anebo vydal rozhodnutí, proti kterému se
nemohu odvolat?
Podejte úřadu podnět k provedení přezkumného řízení (přezkumu). Jedná se o mimořádný opravný
prostředek. Na zahájení přezkumu nemáte nárok. Neshledá-li úřad nebo jeho nadřízený orgán důvody
k zahájení přezkumu, sdělí Vám to s uvedením důvodů do 30 dnů.
Neuspějete-li s podnětem k přezkumu, můžete podat podnět ombudsmanovi.
Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno, www.ochrance.cz
informační linka každý pracovní den od 8:00 do 16:00 hodin na tel. (+420) 542 542 888

13. Rozloučení s létem v areálu „Na Kopci“
Spolek dobré nálady oznamuje, že z technických důvodů se letošní ročník akce „Rozloučení
s létem“ nekoná. Těšíme se na shledanou na Kopci za rok.

14. Farmářské filmové léto v Bělém

Příští číslo vyjde ve 39. týdnu 2019. Uzávěrka příspěvků ke dni 20.9.2019
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