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MKS Letovice a Hotel Dermot ve spolupráci s Mûstem Letovice
a Vesnick˘m pivovarem OHRADA vás zvou na v˘bûr z akcí:

LÉTO V LETOVICÍCH!
19. 7.  –  Country veãer – TRNÍ, od 18.00 Hotel Dermot
26. 7.  –  Gabriela KOLâAVOVÁ@BAND, od 18.00 Hotel Dermot
2. 8.  –  Bigbítov˘ veãer – EPICENTRUM, od 18.00 Hotel Dermot
9. 8.  –  Bigbítov˘ veãer – DEFEKT, od 18.00 Hotel Dermot

MKS Letovice
zve:

V sobotu 15. 6. 2013 byl den, kdy si
v Dolním SmrÏovû pfiipomenuli 115
let od zaloÏení sboru dobrovoln˘ch ha-
siãÛ. Odpolední slavnosti se zúãastnilo
8 jednotek poÏární ochrany, kdy spani-
lá jízda v‰ech vozÛ vedená místním
sborem, pfiedvedla ‰irokou ‰kálu histo-
rické i souãasné hasiãské techniky. Pfii
slavnostním nástupu  pfievzal starosta
sboru ing. Lubomír Toul Pamûtní list
od starosty mûsta Letovic ing.
Vladimíra Stejskala. Zaznûlo mnoho
podûkování za odvedenou práci a byl
zdÛraznûn v˘znam sboru v obci
i v dne‰ní dobû integrovaného zá-
chranného systému. Za krásného slu-
neãného poãasí shlédli pfiítomní diváci
první smrÏovskou módní hasiãskou
pfiehlídku, která prakticky ukázala ‰ká-
lu deseti rÛzn˘ch pracovních odûvÛ
pouÏívan˘ch v poÏární ochranû. Mimo
pracovní odûvy byly k vidûní dal‰í
technické prostfiedky jako vypro‰Èova-
cí zafiízení, ‰avlová, fietûzová a rozbru-
‰ovací pila, d˘chací technika, norné
stûny, ãerpadla, zvedací vaky apod.

Divácky nejatraktivnûj‰í byly ukáz-

ky ãinnosti hasiãÛ, kdy byla simulová-
na nehoda osobního vozu a vypro‰tûní
fiidiãe, poÏár vozidla i ukázka ha‰ení
hofiícího oleje.  

PrÛbûhem celého odpoledne pro-
vázel mluven˘m slovem velitel HZS
SÎDC Brno pan Lubomír BlaÏek.

Zajímav˘ program byl pfiipraven
i pro dûti, které se vozily na koních,
mûli k dispozici skákací hrad a na zá-
vûr se vyfiádily v hasební pûnû. Bûhem
celého odpoledne si pfiítomní pochut-
návali na roÏnûné k˘tû, peãen˘ch mak-
relách a dal‰ích specialitách z udírny. 

BohuÏel celé pfiíjemné odpoledne
mûlo smutnou atmosféru. Nemohl se
ho zúãastnit velitel jednotky, pan
Daniel Drobníãek, kter˘ byl hospita-
lizován v nemocnici a na podporu je-
ho léãby probûhla bohatá tombola. 

V následujícím t˘dnu pak v‰echny
ranila ta nejhor‰í zpráva, 19. 6. navÏ-
dy ode‰el.

Danku, ãest Tvoji památce, nikdy
nezapomeneme!

Martin Prudil, foto: archiv dobrovoln˘ch 
hasiãÛ z Dolního SmrÏova

Dne 1. 7. 2013 oznámil na linku
158 pan J.P. , Ïe pfii procházce  na-
lezl v rybníce v k.ú. Letovice uto-
nulou Ïenu. Na místû bylo hlídkou
PâR zji‰tûno, Ïe v rybníce do‰lo
k utonutí Ïeny /1941/. Pfiíãina uto-

nutí je pfiedmûtem dal‰ího ‰etfiení.
Dne 2. 7. 2013 do‰lo na odstavném

parkovi‰ti v obci Letovice – Zbonûk
k odcizení z neuzamãené nádrÏe od-
staveného kamionu  zn. Mercedes,
300 litrÛ motorové nafty. 

Jedna z ukázek ha‰ení.

Oslava v˘roãí 115 let 
hasiãÛ v Dolním SmrÏovû

Z policejní databáze

Renovace parket (brou‰ení, kytování, lakování)

Pokládka parket, kazet, bordur
Pokládka dfievûn˘ch venkovních ro‰tÛ

Pokládka plovoucích podlah
MoÏnost pouÏití domácích i cizokrajn˘ch dfievin (Afrika, Asie, …)

Tel.: 607 507 157
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Rekonstrukce domu 
s pfiíspûvkem státu

Nejprve v‰ak zmíním pfiedchozí do-
taãní program Zelená úsporám, kter˘
pfies v‰echny kotrmelce a nejasnosti pfii
rozbûhu byl nepochybnû veleúspû‰n˘
a poprvé v historii dostali obyãejní ob-
ãané âR skuteãnû v˘znamn˘ pfiíspûvek
od státu, coÏ dokládá statistick˘ údaj po
uzávûrce programu, kdy v dotaãní hladi-
nû A – zateplení obálky rodinného domu
ãinila prÛmûrná vyplacená dotace
235.402,- Kã! Obãan tak obdrÏel jedno-
rázovû bezprecedentní ãástku, zhodnotil
svoji nemovitost, drasticky sníÏil v˘daje
za energie a pfiedev‰ím tímto pozvedl
svoji Ïivotní úroveÀ. V programu
Zelená úsporám jsme zpracovali projek-
ty a na základû zplnomocnûní klientÛ
podali 372 Ïádostí o dotaci, na jejichÏ
základû bylo vyplaceno 61,8 mil. Kã na-
‰im zákazníkÛm na jejich úãty.

Z na‰eho hlediska technika-inÏen˘ra
Zelená úsporám radikálnû zlep‰ila fie-
‰ení zateplování domÛ na profesionální
úroveÀ.

Kdo si pfied „Zelenou” nechal odbor-
nû navrhnout tlou‰Èky izolantÛ, tak aby
byly splnûny poÏadavky na smysluplnou
tepelnou úsporu, kondenzaci a dal‰í dÛ-
leÏité parametry? Kdo fie‰il kvalitu oken-
ních profilÛ, zasklení a pfiedev‰ím zpÛ-
sob zabudování oken do stavby? Pfiitom

díky tomuto „kutilskému” pfiístupu pfii
rekonstrukcích byli investofii po provede-
ní oprav rozãarováni ze zhor‰ení komfor-
tu bydlení v takov˘chto stavbách a v hor-
‰ích pfiípadech vznikÛm plísní atd.

Právû zvefiejnûn˘ program Nová zele-
ná úsporám jde v tomto je‰tû dále a sna-
Ïí se o to, aby dÛm, kter˘ získá dotaci,
byl skuteãnû dobfie a kvalitnû zateplen

míneãnû nutn˘ napfi. pfii prodeji domu.
Projekt, kter˘ je také dotován, bude
moÏno pouÏít v celé délce trvání progra-
mu pro dal‰í v˘zvy, tj. aÏ do roku 2020.
V̆ raznou novinkou je povinnost zajistit
odborn˘ technick˘ dozor stavebníka nad
provádûním stavby.

U star‰ích staveb bude dotace vypláce-
na procentuálnû dle v˘‰e nákladÛ na pro-

s 1miliardou Kã pro rodinné domy. Pro
podání Ïádosti k vypsané v˘zvû bude
nutné zpracovat projektovou dokumen-
taci a odborn˘ posudek dle nové energe-
tické vyhlá‰ky. Obãan tímto navíc získá
PrÛkaz energetické nároãnosti budovy,
kter˘ je dle dne‰ní legislativy bezpod-

je u v˘stavby budov s velmi nízkou 
energetickou nároãností – tj. domy
v takzvaném pasivním ãi nulovém stan-
dartu, dotace je v tomto pfiípadû uvaÏo-
vána pau‰álnû a to ve v˘‰i 400 000,- Kã
nebo 550 000,-Kã pfii splnûní pfiísnûj‰ích
kriterií.

Dále bude podporováno efektivní vyuÏi-
tí zdrojÛ energie – tj. v˘mûna neekologic-
kého zdroje tepla, instalace rekuperaãní
jednotky, instalace solárního systému. Také
v tomto pfiípadû budou dotace pau‰ální. 

Pfii splnûní urãit˘ch podmínek - tj.
provedení úspory zateplením budovy
a zároveÀ v˘mûny kotle bude moÏné
ãerpat dal‰í finanãní bonusy.

Ná‰ ateliér stejnû jako v minulém pro-
gramu zaji‰Èuje kompletní portfolio slu-
Ïeb (od návrhu opatfiení, pfies kompletní
administraci Ïádosti na základû zplno-
mocnûní aÏ po technick˘ dozor) potfieb-
n˘ch k tomu, aby obãan získal bez staros-
tí dotaci na svÛj rodinn˘ dÛm a jeho re-
konstrukcí si tak zajistil kvalitní a nízko-
nákladové bydlení, které ocení v dal‰ích
letech pfii v˘razn˘ch úsporách energií.
Stejnû tak disponujeme zku‰en˘m t˘mem
projektantÛ, kter˘ na základû praktick˘ch
zku‰eností z v˘stavby dokáÏe navrhnout
novostavbu vyhovující podmínkám dota-
ce pro v˘stavbu nov˘ch budov – tímto zá-
roveÀ moderní bydlení na úrovni.

Text:  Ing. Pavel ·tûpán, 
autorizovan˘ inÏen˘r

e-mail: info@ingstep.cz, 
tel.: 603 793 053

a komfort bydlení se
tak pfiiblíÏil k dne‰-
ním standardÛm no-
vostaveb. 

V prÛbûhu trvání
programu Nová zele-
ná úsporám – pláno-
váno do roku 2020 –
budou vypisovány
v˘zvy, u kter˘ch stát
urãí alokované fi-
nanãní prostfiedky.
První plánovaná v˘-
zva je v srpnu 2013

vedená opatfiení ve-
doucí k úspofie ener-
gie. Procenta dotace
budou rozdûlena do
nûkolika hladin, dle
v˘‰e úspory energie
a dal‰ích kriterií.
Maximální v˘‰e dota-
ce bude 55% nákladÛ
na zateplení, mini-
mální v˘‰e dotace
30% nákladÛ na za-
teplení.

V˘razná podpora

Ministerstvo Ïivotního prostfiedí v únoru leto‰ního roku oznámilo program Nová zelená úsporám, kter˘ pobûÏí v letech 2013-2020. Po dlouhé dobû ãe-
kání byl tento program 13. 6. 2013 spu‰tûn a jsou oficiálnû zvefiejnûny podmínky pro získání dotací na rodinné domy a pfiedev‰ím v˘‰e získan˘ch dotací.

Vybudování Registru územní iden-
tifikace, adres a nemovitostí, je usta-
noveno v zákonû ã. 111/2009 Sb.,
o základních registrech. Ten byl
spu‰tûn 1. 7. 2012. Správcem regist-
ru je âesk˘ úfiad zemûmûfiick˘ a ka-
tastrální (âÚZK). Systém RÚIAN je
jeden ze 4 základních registrÛ vefiej-
né správy spoleãnû s registry obyva-
tel, osob a registrem práv a povin-
ností. Spoleãnû pak tvofií informaãní
systém vefiejné správy (ISVS).

Podstatou celého systému je zapi-
sování ve‰ker˘ch zmûn a referenãních
údajÛ nikoliv na Ïádost obãana, ale
pfiímo z pozice státu a vefiejné správy
jako sluÏba vefiejnosti. Díky základ-
ním registrÛm mÛÏe obãan  centrálnû
shromáÏdûná data  kdykoliv sdílet a to
v aktuální podobû, aniÏ by musel na
úfiadech opakovanû dokládat údaje
sám o sobû.

Systém zápisu údajÛ do základních
registrÛ, je platnou právní úpravou
nastaven pro úãast jak z pohledu stát-
ního orgánu jenÏ pfiedstavuje stavební
úfiad, tak samosprávného orgánu, jenÏ
pfiedstavuje obec.

Z pohledu stavebního úfiadu se
jedná pfiedev‰ím o neprodlené zápi-
sy dokonãen˘ch staveb vyÏadující
stavební povolení a ohlá‰ení, jenÏ
mají pfiidûlené ãíslo popisné ãi evi-
denãní . U samostatn˘ch obcí se

pak prostfied-
nictvím agen-
dového systé-
mu ISUI vklá-
dají mimo jiné
zmûny názvu
ulic a stavby
jenÏ takovéto
povolení nevy-
Ïadují, ale ma-
jí také  pfiidûle-
no ãíslo dle zá-
kona o obcích. ZároveÀ je prvotnû
nutné pro zachování pravdivosti
systému v celé fiadû pfiípadÛ, fie‰it
stávající nesrovnalosti údajÛ systé-
mu se zápisy dat v Katastru nemo-
vitostí.

V souãasné dobû je moÏné, aby
pozice editora ( zapisovatele) údajÛ
do systému RÚIAN byla fie‰ena me-
zi subjekty i vzájemnou formou od-
borné spolupráce a to na základû 
uzavfiení vefiejnoprávních smluv.
Mûsto Letovice v souãasné dobû
v této souvislosti pfiipravuje smlou-
vy s 11 obcemi Mikroregionu, jenÏ
o uzavfiení takovéto smlouvy  proje-
vili zájem. Úkony provádûné na zá-
kladû této smlouvy budou zpoplat-
nûny.

MÚ Letovice, 
Mgr. NadûÏda Lorenãíková

Foto: RePo

Ilustraãní foto.

REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE
ADRES A NEMOVITOSTÍ (RÚIAN)


