SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Dovolte mi, abych Vás seznámil se dvěmi významnějšími akcemi
• V areálu pod vodárnou se rozjely naplno práce na stavbě pergoly, přestavba kanceláří je již hotova,
zbývá je pouze obílit a po zhotovení pergoly natáhnout fasádu. Poněkud opožděně bylo nařezané řezivo na
dřevěnou konstrukci, ale už je konečně vše v pořádku a stavba pergoly roste před očima. Jsou nakoupeny
palubky na dřevěný obklad, které slíbili natřít naši hasiči. Firma ing. Josefa Nevosada zhotovuje zámkovou
dlažbu pod pergolou. Prostě všichni se maximálně snaží, aby byl termín dokončení do okrskové soutěže
okrsku Karla Vozába, která bude 14. 5. 2016
• Rekonstrukce lesní cesty v Pahorku bude stát kolem 5 milionů korun a je asi poslední větší akcí před
stavbou kanalizace, která bude i přes státní dotaci velkou finanční zátěží pro obec. I na něj jsme zažádali
o dotaci.
• Obec dostala vyrozumění o provedené administrativní kontrole žádosti o dotaci na rekonstrukci lesní cesty
s tím, že nebyly zjištěny žádné nedostatky. V té souvislosti zastupitelstvo obce projednalo a poté schválilo:
- výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky
- zadávací dokumentaci
- pověření pro starostku oslovit minimálně 5 uchazečů k předložení nabídek
- složení hodnotící komise
- pověření pro starostku k uzavření smluv s vítězným uchazečem V dohledné době proběhne otvírání obálek
s nabídkami a podpis smlouvy s vítěznou firmou.
• Dětský karneval proběhl 13. 3. 2016
• Bítovčické ženy uklidily při akci Čistá vysočina most přes potok Kamenici a úsek silnice od křižovatky na
Vržanov až do Bítovčic a druhý den od Bítovčic až k Lukám. Sebraly 50 pytlů odpadků.

Bítovčice - stavba pergoly v areálu „pod vodárnou“
foto Vítek Dvořáček

BÍTOVČICKÝ

ČTVRTLETNÍK

- X.

ROČNÍK

- 1/2016

1

Vážení spoluobčané,
v tomto zpravodaji se budeme hlavně věnovat stavbě kanalizace a čistírny odpadních vod.
V současné době je podána žádost o dotaci z operačního programu životního prostředí. Zde spolupracujeme s firmou
JANČÁLEK s.r.o., Břeclav, která bude provádět i technický dozor investora při realizaci projektu. Rozpočet projektu se
vyšplhal na částku 65.540.894,-Kč, která však nemusí být konečná. V polovině roku by mohlo být jasno, zda žádost bude
úspěšná a finance budou pro stavbu uvolněny. Mezi tím však také byly zahájeny projekční práce na dokumentaci pro
stavební povolení a provedení stavby. Projekt zpracovává firma DUIS s.r.o., Brno.
Při stavbě samotné bych Vás chtěla poprosit o spolupráci, velkou trpělivost, pochopení, vstřícnost. Věřím, že vše půjde
rychle, bez zbytečných problémů. Kanalizace je opravdu nutností, protože další povolení k vypouštění odpadních vod
opravdu již nedostaneme a na řece Jihlavě jsme jedni z posledních, kteří nemají centrální čištění a pouze by nás čekaly
vysoké sankce.
A nyní ještě základní informace k přípravě stavby.

ZÁKLADNÍ INFORMACE MAJITELŮM NEMOVITOSTÍ
K PŘÍPRAVĚ STAVBY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV
V následujících dnech Vás navštíví pracovníci firmy Ing. Vladimír Klička a firmy DUIS s.r.o. Brno.
DŮVODY TÉTO NÁVŠTĚVY
• Vaše sdělení o současném místě septiku, DČOV či jímky na vývoz a současné vyústění přípojky obecní
kanalizace, příp.: potok, řeka nebo i sdělení o neznalosti současného stavu odkanalizování
• V případech posouzených projektantem bude toto místo výškově zaměřeno (aby z něho mohla být odvozena hloubka veřejné kanalizace v komunikaci, tedy aby bylo možné posoudit, zda je Vaši nemovitost možno
odkanalizovat samospádem /gravitačně/, resp.: zda bude nutné vřadit na Vaši přípojku domovní čerpací stanici
• Po dokončení projektu veřejné /obecní/ kanalizace je záměrem obce zadat zpracování projektů pro jednotlivé nemovitosti a hromadným způsobem zajistit pro tyto stavby Územní souhlasy /dříve stavební povolení/.
Vzhledem k tomu, že projektanti hlavní kanalizace budou mít veškeré podklady pro zpracování těchto projektů, máte možnost nezávazně těmto oznámit, že se zapojíte výhledově do hromadného zpracování těchto
přípojek. Takovéto sdělení je nyní nezávazné.
• Pro hromadné zpracování dokumentací budou obcí uspořádány veřejné schůze, kde budete mít možnost
objednat dokumentaci a veškeré vyřizování s tím související závazně. Na těchto jednáních budou sděleny ceny,
termíny, včetně příspěvku obce na účast v tomto programu.
Výše příspěvku obce není v této fázi dořešena, bude odvozena ve vazbě na celkové financování stavby.
LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY
V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do této kanalizace
odpadní vody přes septiky a čistírny odpadních vod, pokud se nejedná o čistírny odpadních vod k odstranění
znečištění, které převyšuje limity znečištění uvedené kanalizačním řádem. ( §18 odst 3 Zákona č. 2174/2001 Sb.,
o veřejných vodovodech a kanalizacích )
PROČ SE VŮBEC BUDE STAVĚT KANALIZACE A ČOV?
Každý majitel nemovitosti, na níž vznikají odpadní vody, je povinen s těmito vodami nakládat v souladu se
zákony ČR. „Čištění“ odpadní vody v prastarém septiku nebo jejich jímání v dávno netěsnící žumpě předpisům
současné doby již rozhodně neodpovídá.
Výstavbou kanalizace, která bude zakončena čistírnou odpadních vod přebírá obec tuto povinnost za své
občany na sebe a občanům tím umožňuje řešit tuto povinnost napojením se na veřejnou kanalizaci a vody čistit
na obecní ČOV za úplatu stočného.
Pro obec se toto řešení stává závazkem pro své občany, což znamená vyřešit problém odkanalizování za
občany a ve spolupráci s občany jednou provždy, a to nejlepším možným způsobem.

~

OTÁZKY A ODPOVĚDI
Co za to, že se napojím na novou kanalizaci?
Těm, kteří se napojí na novou veřejnou kanalizaci poskytne obec určitou finanční částku tak, aby Vám připojení se na veřejnou kanalizaci usnadnila.
Výše příspěvku bude formou příspěvku na projekt, úsek kanalizační přípojky, domovní revizní šachtu, apod.
Tento příslib bude možné dopřesnit výhledově a to právě s ohledem na financování stavby a finanční možnosti
obce v tomto směru.
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Musím se do „programu výstavby kanalizačních přípojek“ přihlásit?
Co když se nechci vůbec na kanalizaci připojit? Mohu k tomu být nějak nucen?
Likvidace odpadních vod patří k mnoha povinnostem vlastníků nemovitostí.
Každý z nás denně vyprodukuje přibližně 100 litrů splaškové vody, jejíž likvidace musí být v souladu se
zákonem zajištěna.
Právem každého vlastníka nemovitosti je zajistit toto samostatně.
Dle doložitelných kalkulací, pokud je likvidace OV prováděna v souladu s legislativou, je připojení se na
veřejnou kanalizaci nejlevnější způsob zajištění odkanalizování a čištění splaškových vod.
Nemovitosti nepřipojené na veřejnou kanalizaci, mohou provozovat svoje domovní ČOV, případně jímky na
vývoz. Provoz septiků s přepadem do veřejné kanalizace nebude výhledově možný.
V případě ČOV je vlastník nemovitostí povinen dělat 4 x ročně rozbor vypouštěné vody, výsledky dokladovat
na příslušné úřady, v takovém případě je vlastník nemovitosti odpovědný za svoji výpust a vody, které z ní
vytékají, což znamená, že při neplnění povinností je vystaven sankcím.
V případě jímky na vývoz, musí být doloženo, že jímka je vodotěsná, evidováno musí být její vyvážení oprávněným vývozcem a pouze opět na ČOV. Vývozy na pole či „do strouhy“ k lesu přípustné nejsou, přestože se
dějí.
Výše uvedené povinnosti máme všichni již v současné době, příslušné úřady jsou obeznámeny s přípravou
stavby kanalizace v obci, proto je dobře, že z jejich strany není v současnosti kontrolní činnost prováděna
napojením nemovitosti na kanalizaci je možné se takovým povinnostem či nepříjemnostem vyhnout.
Kolik mě (jako vlastníka nemovitosti) výstavba kanalizační přípojky výhledově bude stát?
Počítejte s cenou přibližně 2000 Kč za běžný metr, a to v závislosti na podmínkách na staveništi a na způsobu výstavby. /Vyšší cena může být u zpevněných povrchů – beton, asfalt, dlažba, apod., z důvodu nutnosti
rozebrání a obnovy povrchu po stavbě přípojky/
Cenu přípojky lze snížit, například provedením zemních prací svépomocně.
Právě jsem dostavěl domek s novou domovní ČOV nebo jsem svoji ČOV zrekonstruoval. Musím se
připojit na kanalizaci?
Pokud je Vaše domovní čistírna opravdu v pořádku, nikdo Vás v nejbližší době k napojení nutit nebude.
Nicméně uvědomte si, že máte vydané povolení k nakládání s vodami na dobu určitou, předpis vykonávat
rozbory vody a ohlašovací povinnost. Po uplynutí platnosti nakládání s vodami rozhodně nikdo neprodlouží a
napojit na kanalizaci se budete muset.
Zvažte, zda pro Vás není výhodnější nyní skoro novou ČOV vykopat a se ztrátou prodat; za 8 – 10 let bude
dobrá leda na skládku odpadů.
Moje nemovitost je daleko od zastavěné části obce. Mohu se napojit? Musím se napojit?
Pokud máte domek nebo chatu opravdu na samotě, nejspíš k Vám kanalizace nebude přivedena a v takovém
případě se na ni nebudete nuceni napojit a to s ohledem na cenu stavby, jak pro obec, tak i pro Vás. Povinnost
zajistit likvidaci OV v souladu legislativou však pro Vás zůstává.
Máme v obci rekreační chatu / chalupu, kterou využíváme jen občas. Musíme se i my napojit?
Rozhodně neuděláte chybu, když se napojíte. Přinejmenším si tak zvýšíte cenu Vaší nemovitosti.
Pokud jste si však jisti, že Vás provoz žumpy (bezodtokové a nepropustní jímky na vyvážení) určitě vyjde
dlouhodobě levněji než výstavba kanalizační přípojky a placení stočného, ponechte si svou žumpu.
Nejprve však zkontrolujte její těsnost a do budoucna pravděpodobně počítejte s kontrolami úřadů /nikoli
obce/ na četnost, způsob a místo vyvážení.
Mohu do nové kanalizace vypouštět splaškové i dešťové odpadní vody?
V případě kanalizace, která bude v rámci v obci realizována, se bude jednat pouze o splaškovou kanalizaci. Do této splaškové kanalizace však nebude možné vypouštět dešťové odpadní vody ze střech, zpevněných
ploch a resp. podzemní vody apod.
Pokud by dešťové odpadní vody byly novou splaškovou kanalizací dovedeny až na čistírnu odpadních vod,
negativně by se toto projevilo v nákladech na čištění OV a tedy v samém důsledku i na ceně stočného.
Provozovatel kanalizace a ČOV bude pravidelně provádět revize a inspekci stavu napojenosti na novou
splaškovou kanalizaci. Pomocí svých detekčních technologií bude dále provádět i průběžnou kontrolu oddělení splaškových vod od vod dešťových.
Jaké je finální odkanalizování každé nemovitosti?
Každá nemovitost bude mít 2 přípojky – splaškovou a dešťovou.
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Splaškovou přípojkou /nově vybudovanou/ budou odvedeny splaškové vody /WC, sprcha, myčka, dřez,
pračka, apod./, vylučuje se zapojení dřezu s drtičem kuchyňských odpadů/.
Dešťovou přípojkou budou odváděny dešťové vody /dešťové svody, dvorní vpusti, apod./
Nepřípustné je zapojení dešťových vod do splaškové kanalizace, tedy pouštět dešťovou vodu na ČOV, nepřípustné je pouštět splaškové vody do dešťové kanalizace – tedy do potoka.
Každá z nemovitostí bude řešena individuálně dle příslušných a vyhlášek, s ohledem na současný stav nemovitosti a ve vazbě na představy či potřeby vlastníka nemovitosti.
V rámci přípravy budou uspořádány ze strany obce veřejné schůze, postupně budou nemovitosti řešeny
projektanty, vždy za účasti vlastníka a ve spolupráci s ním.
Co je revizní šachta na přípojce a kde bude umístěna?
Domovní revizní šachta je revizní otvor na přípojce zřizovaný pro potřeby údržby přípojky a její revize.
Z této šachty je možné přípojku oběma směry pročistit, prohlédnout stav kamerou.
Z tohoto místa lze kontrolovat správnost zapojení vod, případně odebrat vzorek vody.
Do přípojky není možné vypouštět vody z žump a hnojišť , benzín, oleje, ředidla, a celou řadu dalších látek.
Domovní revizní šachty se doporučuje provést jako plastové z polypropylenu (PP) o průměru revizního svislého komínku 315 mm, příp. 425 mm.
Umístění se doporučuje na zahradě vlastníka v nepojížděném terénu.
Volbou konstrukce šachty je možné samozřejmě tuto umístit i do vjezdu nemovitosti či zpevněné plochy.
Při nemožnosti umístit šachtu na pozemek vlastníka, je možné umístit šachtu i na veřejný pozemek do vhodných míst a to podle dalších pravidel.
Vše bude dopřesněno společně s projektanty a vše bude předmětem výhledově zpracované dokumentace.
Jaké trubky bude možno použít na stavbu kanalizační přípojky?
Materiál potrubí pro kanalizační přípojky by měl odpovídat materiálu veřejné kanalizace.
V tomto případě nutno pro kanalizační přípojky použít potrubí plastové hrdlové, hladké plnostěnné konstrukce z PP (polypropylen) nebo PVC (polyvinylchlorid) - minimálně SN 8.
Nejmenší jmenovitá světlost potrubí kanalizační přípojky je 150 mm, přičemž takováto kanalizační přípojka
musí být ve sklonu minimálně 20%o.
U kanalizačních přípojek o světlosti DN 200 mm musí být potrubí uloženo ve sklonu min. 10%o.
V případě, že bude nutno odpadní vody z nemovitosti čerpat do veřejné kanalizace, bude pro takovéto kanalizační přípojky použít potrubí z polyetylenu pod označením PE 100 SDR 17 nebo PE 100 RC.
Vše bude opět dopřesněno společně s projektanty a vše bude předmětem výhledově zpracované dokumentace.
Proč je snahou OBCE připojit co nejvíce domů?
Odpověď je jednoduchá. Stavba kanalizace a ČOV se neobejde bez státních dotací.
Orgán (v tomto případě Operační program Životního prostředí), který dotaci poskytuje, má samozřejmě
právo klást si určité podmínky.
Naprosto běžnou podmínkou bývá, že do určitého (velmi krátkého) termínu od kolaudace kanalizačních stok
a ČOV musí být napojeno nejméně 80 % domů.
Kdybychom kanalizaci vybudovali, zaplatili a pak potřebný počet domů nenapojili, museli bychom vracet
část dotačních peněz, což by pro OBEC mělo neblahé následky.
To je přesně ten důvod, proč chceme stavbu přípojek všem maximálně zjednodušit a vše ulehčit. Zastupitelstvo obce vstupuje do velké odpovědnosti vůči Vám, občanům a zároveň vůči nadřízeným orgánům státní
správy a poskytovateli dotace.
Proč OBEC stavbu kanalizace neodloží až do doby nezbytně nutné?
V posledních letech jsme byli svědky odkanalizování a stavby ČOV v okolních obcích, kde jsme současně
sledovali vývoj přípravy, účast státu na dotaci i vlastní stavby.
Pravdou je, že tyto obce byly náležitě rozkopány, život v nich se na chvíli proměnil na život „na blátě“,
další pravdou je ale to, že to tyto obce mají jednou provždy za sebou.
S ohledem na to, že poměr státního příspěvku vůči vlastním prostředkům obce na financování stavby neustále klesá, rozhodlo se zastupitelstvo obce zajistit připravenost na tuto stavbu a požádat stát o finanční výpomoc,
bez které se stavba u nás v Bítovčicích neobejde.
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
U S N E S E N Í č. 9/ 2015
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 26.10.2015
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1. Hospodaření MŠ;
2. Rozsudek Okresního soudu v Jihlavě na vyklízení obecního bytu;
3. Protokol o rostlinolékařské kontrole v lesní školce;
4. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za období leden – září 2015;
5. Kontrolu na dodržování krizového zákona;
6. Dohoda o rozvázání pracovního poměru k 31.10.2015 s paní Čermákovou;
7. Přípravy na projektu ,,Bítovčice ČOV a kanalizace“.
S CH V A L U J E:

PRO

PROTI

ZDRŽ.

1. Program jednání a zápis ze zasedání č.8/2015;

7

0

0

2. Zakoupení palubek;

7

0

0

3. Prodloužení nájemní smlouvy v obecním bytě č. 2;

6

0

1

4. Prodloužení nájemní smlouvy v obecním bytě č. 3;

5

0

2

5. Zhotovení průkazů energetické náročnosti budov;

7

0

0

6. Smlouvu a podpis smlouvy o veřejných službách č.5/2015 s ICOM transport a.s.

7

0

0

U S N E S E N Í č. 10 / 2015
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 25.11.2015
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1.

Zimní údržbu komunikací;

2.

Závěrečnou zprávu, vyúčtování a výši dotace na setkání rodáků obce;

3.

Vykonatelnost rozsudku Okresního soudu v Jihlavě na vyklizení bytu;

4.

Zápis z jednání kontrolního výboru a plán činnosti na rok 2016;

5.

Vyúčtování dne seniorů.
S CH V A L U J E:

PRO

PROTI

ZDRŽ.

1.

Program jednání a zápis ze zasedání č.9/2015;

7

0

0

2.

Nabídku firmy Jančálek s.r.o. a uzavření smlouvy o dílo;

7

0

0

3.

Udělení plné moci Ing. Haně Valové, jednatelce společnosti Jančálek s.r.o.;

7

0

0

4.

Podání žádosti o dotaci na stavbu pergoly z POVV na rok 2016;

7

0

0

5.

Prodej části obecních pozemků par.č. 171/10 a 171/1 v k.ú. Horní Bítovčice, v chatové
oblasti o celkové výměře 109m2;

7

0

0

6.

Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro lesní cestu v Pahorku a udělení
plné moci Ing. Dejmalovi;

7

0

0

7.

Rozpočtové opatření č. 5;

7

0

0

8.

Příspěvek na dopracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území
MAS LEADER-Loucko,z.s. pro programové období 2014-2020 v částce 2.664,- Kč;

7

0

0

9.

Poplatek obce na činnost MAS LEADER-Loucko, z.s. pro rok 2016 ve výši 10,- Kč na obyvatele, dle počtu k 31.12.2014;

7

0

0

7

0

0

10. Finanční dary pro rok 2015 za dobrou práci pro obec.
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U S N E S E N Í č. 11/ 2015
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 29.12.2015
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1. Pověření p. Josefa Kremláčka k provedení veřejnopráv. kontroly za celé období r. 2015;
2. Příkaz starosty obce k provedení řádné inventarizace majetku a závazků k 31.12.2015 a
plán inventur pro rok 2015;
3. Informace o vydání vodoospodářského majetku;
4. Zápis č.3/2015 a 4/2015 z jednání finančního výboru a plán činnosti na rok 2015.
S CH V A L U J E:

PRO

PROTI

ZDRŽ.

1. Program jednání a zápis ze zasedání č.10/2015.;

7

0

0

2. Rozpočet obce na rok 2016;

7

0

0

3. Rozpočtový výhled na rok 2018;

7

0

0

4. Nabídku firmy Duis s.r.o a uzavření smlouvy o dílo;

7

0

0

5. Obecně závaznou vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů;

7

0

0

6. Rozpočtové opatření č.6;

7

0

0

7. Prodloužení nájemní smlouvy na byt č.1.

7

7

7

PRO

PROTI

ZDRŽ.

U S N E S E N Í č. 1 / 2016
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 27.1.2016
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:
1.

Zprávu o výsledku inventarizace;

2.

Návrh společného postupu ve věci získání vodohospodářského majetku a možnost dalšího provozování;

3.

Cenu sazenic pro rok 2016.
S CH V A L U J E:

1.

Program jednání a zápis ze zasedání č.11/2015;

7

0

0

2.

Nabídku Štefana Reichla na zhotovení pergoly;

7

0

0

3.

Pronájem bytu č.5 panu Eliášovi;

7

0

0

4.

Pronájem bytu č. 2 panu Samuelovi;

7

0

0

5.

Dodatek č.11 k nájemní smlouvě s paní Annou Lokvencovou - pronájem části pozemku
za účelem provozu stavby odvodňovacího kanálu.

7

0

0

PRO

PROTI

ZDRŽ.

Program jednání a zápis ze zasedání č.1/2016;

7

0

0

Přijmout pana Jiřího Kostku do trvalého pracovního poměru;

7

0

0

Čištění povrchu víceúčelového hřiště.

7

0

0

7

0

0

0

6
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U S N E S E N Í č. 2 / 2016
Ze zasedání zastupitelstva obce Bítovčice ze dne 27.1.2016
Zastupitelstvo obce:
BERE NA VĚDOMÍ:

1.
2.
3.

Zprávu o hospodaření v obecních lesích;
Výroční zprávu o poskytování informací;
Návrh na zakoupení pružinové houpačky dle cenové nabídky.
S CH V A L U J E:

1.
2.
3.

P O V Ě Ř U J E:

1.

Starostku obce zjistit podmínky a možnosti na vytvoření pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací.
N E S CH V A L U J E:

1.
10

Pronájem obecního pozemku
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POLICEJNÍ OKÉNKO
FYZICKÉ NAPADENÍ
Dne 3.2.2016 okolo 22:00 hodin došlo ze strany manžela k fyzickému napadení
manželky, a to v místě jejich společného trvalého bydliště na adrese Velký Beranov
a to tak, že ji sunul na kolečkové židli, na které seděla a tato se zasekla o schůdek za
dveřmi, zde se židle převrátila a poškozená upadla na zem. Manželka se pádem udeřila
do hlavy, následkem kterého utrpěla chvilkovou ztrátu paměti, poškozená si stěžovala
na bolesti ruky a nohy. Poškozená následně vyhledala lékařské ošetření v nemocnici v
Jihlavě, kde byla ošetřena a byl jí z důvodu distorze krční páteře nasazen límec a byl jí
diagnostikován lehký otřes mozku. Jako důvod svého jednání uvedl manžel, že mu manželka záměrně vypnula
jeho počítač, ve kterém měl rozpracovány důležité dokumenty, čímž mohlo dojít ke ztrátě neuložených dat,
čehož si byla jeho žena plně vědoma a její jednání manžel považuje za schválnost. Přestupek byl následně
oznámen a oznámeny byly obě osoby a to z přestupku proti občanskému soužití.
~

PORUŠOVÁNÍ DOMOVNÍ SVOBODY A KRÁDEŽ
V době od 15:30 hodin dne 2.2.2016 do 07:30 hodin dne 4.2.2016 vnikl dosud neznámý pachatel přes
oplocení na pozemku v Lukách nad Jihlavou, kde následně z volně přístupného altánu odcizil dvě historická
plechová šlapací autíčka zn. Moskvič v hodnotě 6.000,-Kč/kus. Při překonání plotu došlo k drobnému poškození plotu. Případ policisté prověřují pro spáchání přečinu Krádež a přečinu činu Porušování domovní svobody.
Po pachateli a ukradených věcech policie nadále pátrá.
~

PODVOD AUKRO
Dne 9.2.2016 oznámila na zdejší součást PČR OO Polná žena, že dne 6.12.2015 vyhrála na portálu Aukro
aukci houpačku pro miminko, kdy ze svého účtu zaslala částku 1049,- Kč na bankovní účet prodávajícího.
Tato houpačka jí byla následně zaslána na adresu bydliště, houpačku však neodpovídala stavu, jaký byl inzerován na portálu Aukro. Snahy s prodávajícím o nápravu byly neúspěšné. Policie věc šetří jako přestupek proti
majetku.
~

VLOUPÁNÍ DO CHATY
Dne 14.2.2016 přijali policisté oznámení, že neznámý pachatel v době od 11.00 hod. dne 31.1.2016 do 14.00
hod. dne 14.2.2016 vnikl po překonání dřevěných okenic a po rozbití skleněné výplně okna do rekreační chaty
v chatové oblasti Vysočina I v k.ú. Brádlo, okr. Jihlava, kde minimálně v jednom případě nocoval. Jednáním
pachatele byla majitelce chaty způsobena předběžná škoda na poškození okenic a skla okna předběžná škoda
ve výši 1.000,- Kč. K odcizení věcí z chaty nedošlo. Případ policisté prověřují pro spáchání přečinu krádeže a
přečinu činu Porušování domovní svobody.
~

NP ODCIZENÍ NOTEBOKU Z BYTU, LUKA NAD JIHLAVOU
Policisté OOP Polná šetří přečin porušování domovní svobody a krádež . Dne 17.03.2016 v době od 15:00
hod. do 20:00 hod. vnikl neznámý pachatel blíže nezjištěným způsobem do bytové jednotky, která se nachází
v 1. patře panelového domu v Lukách nad Jihlavou, ze kterého následně odcizil notebook s nabíječkou a myší,
čímž měla být poškozenému způsobena škoda 4000,- Kč.
~

AGRESIVNÍ SYN
Dne 18.03.2016 v době kolem 15:45 hod. vyjížděla hlídka policie do obce Luka nad Jihlavou, kde došlo
k napadání rodičů jejích synem. Oznamovatel uvedl, že dochází ze strany jeho syna k jejích verbálnímu,
stupňovanému agresivnímu chování vůči ostatním členům rodiny a kdy při tomto syn poškodil dveře do
svého pokoje. Při příjezdu hlídky PČR na místo se agresor dožadoval zakoupení piva ze strany otce, což mu
bylo odmítáno, neboť jmenovaný se léčí na PL Jihlava a má zakázanou konzumaci alkoholu. Hlídkou policie
byla na místo přivolána RZS Jihlava, kdy na místě zasahující lékař rozhodl o převozu agresivního muže na PL
nemocnice Jihlava. Hlídka OOP Polná provedla asistenci při jeho převozu.
~
npor. Jan Kunkela, DiS.
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FOTOREPORTÁŽ - DĚTSKÝ KARNEVAL 13. BŘEZNA 2016...

Zpravodaj pro občany obce Bítovčice vydává Obecní úřad Bítovčice č.124, okres Jihlava,
588 22 Luka nad Jihlavou, IČO: 00839582, www.bitovcice.cz, e-mail: obec.bitovcice@volny.cz.
Na základě zákona č. 46/2000 sb. zapsán do evidence periodického tisku u MK ČR pod číslem
E 17272. / Vychází čtyřikrát do roka. Náklad 180 ks. / Neprodejný výtisk. / 1. číslo X. ročníku
vyšlo v dubnu 2016. / Další uzávěrka dne 8. 6. 2016. / Příspěvky přijímá Obecní úřad Bítovčice,
nebo redakční rada. / Příspěvky nejsou upravovány.
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