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ANETA NAVRÁTILOVÁ
realitní makléřka
tel.: +420 608 194 430
www.anetanavratilova-remax.cz

PRODEJ, PRONÁJEM, AUKCE, EXEKUCE 
A JINÉ REALITNÍ SLUŽBY PRO VÁS

LIKVIDACE PAŘEZŮ 
POMOCÍ  PAŘEZOVÉ  FRÉZY
603 324 541 parezy.koudelka@seznam.cz

PALIVOVÉ DŘEVO
– Buk, dub, jasan, olše, smrk, bříza
– Dřevo připravíme přesně 
 dle vašich požadavků
– Zvolíte si délku, hrubost polen, 
 druh dřeva a dobu dodání
– Palivo vyrábíme již 15 let, ručíme vám za kvalitu

Tel.: 775 223 287

SLEVY

KUPTE SI BRÝLE  
VYHRAJTE TELEVIZI

Vánoční akce trvá od 1. 10. do 15. 12. 2022.

 Veškerá pravidla naleznete na www.doctoroptic.cz
Vaše rodinná optika s tradicí

Wanklovo nám. 1437/4, BLANSKO, tel.: 777 731 917, email: blansko@droptik.cz
Masarykovo nám. 158, LETOVICE, tel.: 736 629 679, email: letovice@droptik.cz
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Pořádají:

Pomáhejte celoročně formou DMS
ve tvaru DMS PASTELKA 60 na číslo 
87 777 nebo platbou na účet 
8888332222/0800, VS 3011.

Více na www.darcovskasms.cz,
cena SMS je 60 Kč.

Partneři:

Kupte si v ulicích pastelku a podpořte 
služby pro nevidomé a slabozraké
10.-12. října 2022

bilapastelka.cz

Poděkování – Bílá pastelka 2022 a její výsledek
	 Rádi	 bychom	 poděkovali	 dobrovolníkům	 z	 řad	 studentů	 Střední	 zdravotnické	 školy	 v	 Blansku,	 studentů	 ze	
Střední	pedagogické	školy	v	Boskovicích,	našim	členům	a	příznivcům,	kteří	se	letos	zapojili	do	veřejné	sbírky	
Bílá	pastelka	2022.
	 Tito	všichni	si	zaslouží	náš	obdiv	a	velký	dík:	Sedláková	Jarmila,	Dvořák	Martin,	Musilová	Dana,	Machačová	
Marie,	Stloukal	Josef,	Kolář	Michal,	Škvařilová	Eva,	Mgr.	Popelková	Zdenka,	Pospíšilová	Jiřina,	Vašíčková	Eliš-
ka,	Peterková	Věra,	Růžičková	Marie,	Bumbová	Jana,	Peterková	Marie,	Hádlerová	Helena,	Šticová	Miriam,	Mu-
silová	Pavla,	Slezáček	Karel.	
	 Podařilo	se	v	plném	nasazení	a	s	jasným	cílem	pomáhat	nevidomým	a	slabozrakým	lidem	sesbírat	100.184	Kč.	
	 Děkujeme	všem	za	pomoc	a	odvahu	předstoupit	před	zdravou	populaci	a	žádat	je	o	finanční	příspěvek.	

Pozvánka na besedu 
Od	1.	července	funguje	na	okrese	Blansko	spolek	Rodičem	jinak,	jehož	hlav-
ní	činností	je	spolupráce	s	pěstounskými	rodinami	na	základě	uzavřené	do-
hody	o	výkonu	pěstounské	péče.	Rodičem	jinak	z.	s.		ve	spolupráci	s	Městem	
Boskovice	pro	Vás	připravil	besedu	nejen	pro	žadatele	o	pěstounskou	péči,	
ale	i	pro	širokou	veřejnost,	na	téma	pěstounská	péče.	Pokud	Vás	zajímá,	co	
je	pěstounská	péče,	kdo	se	může	stát	pěstounem,	nebo	jaký	je	rozdíl	mezi	
pěstounskou	 péčí	 a	 osvojením,	 určitě	 se	 za	 námi	 přijte	 podívat!	 Beseda	
proběhne	dne	23.	11.	2022	v	17	hod.	v	přísálí	Sokolovny	v	Boskovicích.	Těšit	
se	můžete	na	zástupce	pracovníků	organizace	Rodičem	jinak	z.	s.,	pracovní-
ků	úseku	náhradní	rodinné	péče	OSPOD	Města	Boskovice	a	pěstounů	s	bo-
hatou	zkušeností.

Již přes rok lze podat elektronickou žádost o výměnu řidičského průkazu 
	 Od	1.	července	2021	získali	řidiči	nově	možnost	podat	elektronickou	žádost	
o	výměnu	řidičských	průkazů	v	případech,	kdy	se	blíží	konec,	nebo	již	uplynu-
la	doba	jejich	platnosti	a	ušetřit	tak	osobní	návštěvu	na	úřadě.	Elektronickou	
žádost	o	výměnu	řidičského	průkazu	lze	podat	nejdříve	90	dnů	před	koncem	
jeho	platnosti	s	využitím	datové	schránky	přes	Portál	občana.	Na	Portál	občana	
se	 lze	 přihlásit,	 např.	 prostřednictvím	 mobilního	 klíče	 eGovernmentu,	 ban-	
kovní	identity,	eObčanky,	nebo	datové	schránky.	Portál	zobrazí	formulář,	na	
kterém	jsou	předvyplněny	údaje	z	centrálního	registru	řidičů.	Výměna	je	zdar-
ma	a	nový	řidičský	průkaz	si	řidič	následně	může	vyzvednout	na	kterémkoliv	
z	 206	 obecních	 úřadů	 obcí	 s	 rozšířenou	 působností.	 Po	 uplynutí	 desetileté		
doby	platnosti	 řidičského	průkazu	si	o	 jeho	výměnu	musí	v	České	republice	

ročně	požádat	kolem	půl	milionu	řidičů	a	za	první	rok	fungování	nové	služby	
využilo	 možnosti	 podání	 elektronické	 žádosti	 o	 výměnu	 řidičského	 průka-	
zu	přibližně	28	 tisíc	žadatelů,	přičemž	stále	přibývá	kolem	čtyř	set	žádostí		
týdně.	V	případě	zavedení	elektronické	žádosti	o	 řidičský	průkaz	se	 jednalo		
o	jeden	z	vůbec	nejzajímavějších	projektů	elektronizace	veřejné	správy	v	po-
sledních	 letech	 a	 do	 budoucna	 Ministerstvo	 dopravy	 plánuje	 další	 rozšíření		
této	 služby	 o	 podání	 žádosti	 o	 výměnu	 řidičského	 průkazu	 z	 důvodu	 jeho		
odcizení,	ztráty	nebo	změny	údajů.	Další	chystanou	online	novinkou	budou	
tzv.	BLESKY,	tedy	zrychlené	vyřízení	žádosti	o	výměnu	řidičského	průkazu	
do	pěti	pracovních	dnů.	

Text: odbor dopravy Městského úřadu Boskovice


