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Vážení spoluobčané,  

dovolte mi reagovat na skutečnosti ohledně přidělení a prodeje pozemků určených 
k výstavbě rodinných domů v blízkosti ulice místně zvané Malá Nádražní.  K tomuto 
vyjádření mě donutilo nařčení zastupitele Perninku pana Doležela, které koluje jak 
v samotném zastupitelstvu, tak i v obci samotné, jak jsem se o tom osobně přesvědčil.  

Jaká je tedy skutečnost?  

V roce 2018 – na základě poptávky a jednotlivých žádostí o pozemky ke stavbě rodinných 
domů z řad trvale bydlících obyvatel – zastupitelstvo obce jako celek rozhodlo, že pozemky, 
které již minimálně od roku 2004 byly  územním plánem obce určené pro výstavbu 
rodinných domů, proměníme v zástavbu nových domů určených pro mladé rodiny a tím 
podpoříme udržení a rozvoj  trvalé populace v obci. Realizaci výše uvedeného jsme rozdělili 
do dvou na sebe navazujících etap, kdy v té první bylo na základě zpracované územní studie 
vybudováno celkem 9 pozemků a v té druhé můžeme reálně počítat s dalšími osmi až deseti. 
Naším cílem ovšem nebylo vytvořit zde satelitní čtvrť s vidinou rychlého zisku z prodeje 
pozemků, ale vytvoření uceleného obytného celku, reflektujícího ráz přírody s naturálním 
včleněním do krajiny a navazujícího na stávající okolní zástavbu. Proto jsou pozemky 
různých velikostí a netvoří stereotypní tvar. V  tomto duchu bychom chtěli pokračovat i 
v druhé etapě. Současný postoj zastupitelstva nepodporuje rozsáhlé developerské záměry 
s neřízenou zástavbou pro komerční účely. 

Cena pozemků v obci je stanovena cenovou mapou, která do podzimu minulého roku mimo  
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jiné stanovovala, že cena nezasíťovaného pozemku určeného pro stavbu rodinných domů 
činila 150 Kč za m2. Do této doby se takto prodalo nespočet pozemků a vždy byli v případě 
zájmu upřednostněni místní obyvatelé.  

Dokonce v dřívějších podmínkách pro prodej pozemků k výstavbě domů, které již byly 
odsouhlaseny předchozími zastupitelstvy, bylo doslovně napsáno, že budou upřednostněni 
místní obyvatelé a v tomto duchu jsme postupovali i nadále. I proto na posledním zasedání 
zastupitelstva ze dne 18. 7. 2022 hlasovali všichni zastupitelé pro prodej pozemku domu, 
který byl na základě smlouvy o smlouvě budoucí postaven místními obyvateli v Andělské 
ulici a to za zmiňovanou částku 150,- Kč za m2, protože ctíme trend podporovat místní. A 
souhlas k tomuto bez jakýchkoliv připomínek dal i zastupitel, který ve věci zmiňovaných 
pozemků ostrým způsobem kritizuje současné zastupitelstvo. K tomu se ovšem dostanu dál. 
14. 9. 2021 pak zastupitelstvo rozhodlo o navýšení cenové mapy, a to na částku 250 Kč za 
m2 bez zasíťování.  

Za zmínku dále stojí, že v březnu tohoto roku byl vyhlášen záměr prodeje pozemku 
k výstavbě rodinného domu v Karlovarské ulici, v bezprostřední blízkosti inženýrských sítí. 
Na tomto základě se přihlásili celkem 4 zájemci, kdy ani jeden nebyl trvale bydlící, a proto 
byli vyzváni k podání nejvyšší nabídky, která nakonec činila 651 Kč/m2 a dále 401 Kč/m2, 
360 Kč/m2 a nejnižší 255 Kč/m2. To pro představu, že se nejedná o žádné závratné částky, o 
kterých neustále pan zastupitel hovoří. 

Na předchozím zastupitelstvu bylo svobodnou vůlí většiny zastupitelů rozhodnuto, že devět 
mladých rodin z Perninku, si zde bude moci postavit dům a v něm spokojeně žít. Devět 
rodin, které již děti mají, či je mít budou. Tomuto rozhodnutí předcházel zastupitelstvem 
řádně schválený záměr prodeje, který byl dne 24. 5. 2022 vyvěšen na úřední desce obecního 
úřadu, jak to ukládá zákon. Na základě záměru přišlo celkem 25 žádostí (2 žádosti, nejednalo 
se o místní, přišly po dané době, ale zastupitelé se dohodli, že i tyto se zahrnou do celkových 
přijatých žádostí), z toho 12 žadatelů bylo s trvalým pobytem v Perninku, 1 žadatel s úřední 
adresou obecního úřadu a 12 žadatelů z ostatních měst a obcí. Zastupitelé následně rozhodli 
o přidělení devíti pozemků žadatelům, kdy mimo jiné bylo přihlédnuto k době podání dříve 
podaných žádostí (obec eviduje žádosti již od roku 2018), době trvalého pobytu a dalším 
neméně důležitým aspektům. Uvádím to i přes to, že zastupitelé nejsou v žádném případě 
povinni odůvodňovat svá rozhodnutí, jelikož to je jejich vyjádření svobodné vůle a 
přesvědčení.   

Záměr prodeje mimo jiné obsahoval podmínky prodeje, kdy cituji: „Pozemek je určen 
výhradně pro stavbu rodinného domu k trvalému bydlení, k jinému účelu pozemek využít 
nelze. Strana prodávající má zájem zejména z důvodu demografického rozvoje obce zájem, 
aby stavba byla dokončena a zkolaudována do 6ti let ode dne uzavření kupní smlouvy 
s následným trvalým pobytem žadatele a jeho rodiny po dobu minimálně 5ti let, poskytuje  
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z těchto důvodů zájemci zvýhodněnou kupní cenu s podmínkou záruky a sankcí za včasné 
dokončení stavby.“  

Dále bylo uvedeno, že uchazeč, který již podal žádost v minulosti, musí tuto žádost doplnit o 
konkrétní číslo pozemku a ostatní – noví žadatelé musí podat žádost na předepsaném 
tiskopise, který byl přílohou záměru. 

Zastupitelstvo při posuzování žádostí může přihlížet vzhledem k zajištění rozvoje obce, 
sociálního programu obce a zachování základního vzdělání v obci Pernink, zda je žadatelem 
mladá rodina s dětmi, případně mladí lidé s předpokladem založení rodiny. Je vyloučen 
prodej pozemků ke komerčním účelům, zejména realitním  kancelářím a jiným právnickým  
osobám z důvodu vyloučení nákupu pozemků za účelem dalšího prodeje a zisku.  

V Karlovarském kraji dochází dlouhodobě k úbytku obyvatel a naším cílem je udržet občany 
nejenom ve správním území obce Pernink, ale i v Karlovarském kraji.  

Zvýhodněná kupní cena předmětných pozemků byla stanovena částkou 420 Kč/m2 (jedná se 
o částku složenou z ceny dané cenovou mapou, která byla dne 14. 9. 2021 navýšena na 250 
Kč a dále z částky, která je podílem z celkových nákladů na zasíťovaní pozemků). 

Kupní smlouva bude dále obsahovat ustanovení o zřízení předkupního práva po dobu určitou 
ve prospěch obce, tedy pozemek v případě nedokončení stavby do daného termínu bude 
přednostně nabídnut obci za cenu, za kterou to prodala bez jakéhokoliv navýšení a dále 
ustanovení o smluvní pokutě za nedodržení podmínek.  

Celý proces byl průběžně konzultován s právníkem, aby nedošlo k žádnému pochybení, 
jelikož nikdo není dokonalý a nemůže vědět vše.  

Zastupitel Jan Doležel nás opětovně svým nesouhlasným stanoviskem upozorňoval, že cena 
za pozemky by měla být a to i pro místní výrazně vyšší a také ostatní zastupitele seznámil s 
jím zadaným posudkem, podle kterého cena nezasíťovaného pozemku atakuje hranici 1700 
Kč/m2. Dále kritizoval zastupitele za to, že si nenechali udělat znalecký posudek a vidí v tom 
vážné pochybení. K tomuto uvádím, že z hlediska § 39 odst.2 zákona o obcích není znalecký 
posudek povinný. Obzvlášť tehdy, kdy obec chce učinit zvýhodněnou cenu. Zákon pouze 
požaduje, aby odchylka od obvyklé ceny, tuto lze zjistit třeba pouhým porovnáním nabídek 
realitních kanceláří, byla zdůvodněná a prokazatelně zaznamenána. Oba tyto jmenované 
aspekty byly řádně učiněny.  

Zastupitel Jan Doležel dále argumentoval, že obec má být správným hospodářem. Toto nikdo 
nerozporuje a domnívám se, že to myslí vlastně dobře, tedy z pohledu čísel uvedených 
v kolonkách příjmů a výdajů obce. Ovšem komunální politika na regionální úrovni, zejména 
v malých obcích, jako je ta naše, se nedá dělat jen podle čísel, není to jen o těch příjmech.  
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Mělo by to mít hlubší emociální podtext, je to o zdravém přístupu k lidem a obci samotné, je 
to hlavně o racionálním uvažování s ohledem na naši budoucnost. Snažíme se zachovat 
budoucím generacím odkaz, že zde, v Krušných horách se žilo, žije a žít bude dál. A i když 
tu žití není zcela jednoduché, tak chceme být pyšní na to, odkud pocházíme.  

Máme tedy dvě možnosti, buď budeme dál podporovat mladé a místní lidi k bydlení u nás 
nebo zde vytvoříme obdobu Božího Daru se 227 trvale bydlícími občany, kteří jsou jasnou 
menšinou ve svém městečku, kde nápor rekreačních obyvatel je neúměrný a dovolím si říct,  
že je dokonce neudržitelný. A tento efekt se začíná bohužel projevovat i v obcích 
sousedních. 

Vzhledem k nemovitostnímu boomu, který v posledních letech nabral na rychlosti, je 
ostatním zastupitelům jasné, že prodat pozemky za výrazně větší cenu je reálné, ale problém 
bude, kdo je koupí. Kdo si bude moct dovolit pořídit pozemek přesahující částku 1 milionu 
korun? Místní rodina? Mladý člověk zakládající rodinu? V době, kdy se Karlovarský kraj 
řadí ke krajům s nejnižšími mzdami? V době, kdy hypoteční úvěr dosahuje 7 procentního 
úroku, v době, kdy zdražování nemá obdoby?  

Pokud by obec tyto pozemky nabídla za přemrštěnou cenu, tak na jedné straně sice 
krátkodobě ekonomicky ZÍSKÁ, ale dlouhodobě populačně TRATÍ. 

Na posledním zasedání zastupitelstva obce zastupitel Jan Doležel podal návrh, aby byla 
revokována (zrušena) všechna předchozí usnesení o prodeji inkriminovaných pozemků kvůli 
nezákonnému postupu obce či zastupitelů.  

K mému údivu byli jednání přítomni i lidé, kteří nejsou z Perninku, nežádali o pozemek a 
nejsou v žádném právním či jiném vztahu k obci, a i přes to kladli zastupitelům otázky 
podobně kopírující již dřívější tvrzení pana zastupitele Doležela. Také někteří přísedící 
obyvatelé obce, možná budoucí kandidáti do zastupitelstva na tomto i předchozím jednání 
projevili nesouhlas s naším stanoviskem a sdělili názor, že naše jednání je zřejmě protiprávní 
či odporující dobrým mravům.  

Návrh o zrušení předchozích usnesení nebyl nakonec díky zdravému úsudku většiny 
přítomných zastupitelů přijat ani do samotného programu jednání zastupitelstva.  Mé 
rozhodnutí o samotném nehlasování v této absurdní záležitosti bylo ovlivněno především 
tím, že nevidím žádné pochybení obce a samotných zastupitelů, kteří podpořili prodej a jsem 
zcela přesvědčen o správnosti našeho postupu i toho, že není zapotřebí věc projednávat 
znovu.  

Vzhledem k avizované navazující druhé etapě, která by mohla vytvořit dalších minimálně 
osm pozemků určených ke stavbě rodinných domů doufám, že nově složené zastupitelstvo 
bude dál podporovat místní lidi a ti, na které se v první etapě bohužel nedostalo, tak budou 
mít možnost splnění svého snu v této druhé etapě, a to taktéž za zvýhodněnou cenu. 
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Zastupitelem Janem Doleželem nám bylo ještě sděleno, že: „Musí být vůle pracovat ve 
prospěch obce a ne ve svůj, natož se schovávat za mladé rodiny.“ To se mě hluboce dotklo. 
Ano, každý má své sny a snaží si je plnit. Mým dávným snem je postavit si v rodném 
Perninku dům, v něm žít se svou rodinou a vytvořit z něj místo, kde mé děti budou mít svůj 
domov, kde budou moct v případě svého rozhodnutí žít i v dospělosti. Rád bych, aby byly 
hrdé, odkud pocházejí. Ale hned druhým dechem dodávám: Po celé tři volební období, kdy 
zastávám pozici místostarosty obce, jsme toho společně udělali mnoho a vždy jsme vše dělali 
pro prospěch obce. Mohl bych tady dlouho vyjmenovávat veškeré kulturní i nekulturní akce, 
stavební úpravy obecních nemovitostí a ploch, které stáli mě, některé zastupitele a ostatní 
lidi, co na tom dělali, mnoho soukromého času a sil. Toto tvrzení znevažuje doposud 
vynaložené úsilí všech zastupitelů ve prospěch obce samotné. Včetně mě. A schovávat se za 
mladé rodiny? Jak jsem uvedl, všichni uspokojení žadatelé s trvalým pobytem  v Perninku 
buď již děti mají nebo je v brzké době plánují.  

Na závěr ještě krátce k morálnímu závazku zastupitele. Po celé předchozí tři volební období 
jsme se snažili o otevřenou komunikaci mezi zastupiteli napříč politickým spektrem a 
odbourávali jsme pomyslnou hranici tzv. opoziční politiky. Jelikož v tak malé obci, jako je ta 
naše, není k tomu prostor, společně bychom se měli spíše zasazovat o řešení aktuálních 
problémů a realizaci přínosných řešení a věcí. Jsem přesvědčen, že jsme byli na dobré cestě 
tuto hranici naprosto zrušit a pracovat společně ve prospěch obce. Bohužel tato hranice se 
v tomto volebním období začala opět vytvářet a postoji pana zastupitele zvětšovat. Otázkou 
zůstává, zda je to náhoda či promyšlený volební tah. Nicméně jsme ve svobodné zemi, 
vyznáváme společně svobodu slova a názoru. K té by podle mě měl ale každý přistupovat 
s osobní zodpovědností a morálkou, měl by zacházet s ověřenými informacemi a nešířit 
zkazky a polopravdy – zvlášť v předvolebním období.  

Sám odděluji osobní vztahy od pracovních a obecních záležitostí. Pokud mi něco vytýkáte, 
postavím se k tomu vždy čelem. Vždy jsem s každým jednal o všem a pokud jsem byl 
dotázán, tak jsem se snažil věcně odpovědět. Co ovšem naprosto neuznávám, jsou postranní 
neověřené řeči a škatulkování lidí podle nich. A hlavně, veškeré tyto reakce by měly 
směřovat pouze k mé osobě a nikoliv k mé rodině, obzvláště mým dětem A pokud někde 
zazněla slova o tom, že bude na zastupitele podáno trestní oznámení, za jejich odůvodněné 
jednání, upozorňuji, že nejen z mé strany může následovat trestní oznámení za křivé 
obvinění a pomluvu. Vše má totiž svou mez a právní následky. 

Na vás nyní bude, v jakém složení bude nové zastupitelstvo. Přeji vám šťastnou a svobodnou 
volbu na základě zdravého úsudku a vašeho vlastního přesvědčení. Zůstávám optimistou a 
věřím, že nové složení zastupitelstva bude velkým přínosem pro obec a budeme dělat věci 
opět společně a s úsměvem. 

                               

                              S přáním krásného léta a úctou váš Ladislav Vetešník, místostarosta obce. 



 6 

 

 

                    Zápis a usnesení  40. a 41. zasedání zastupitelstva obce  
 

Zápis a usnesení   40. zasedání ZO Pernink  konaného dne 20.6.2022 od 18.00 hod.  

Omluven: pan Petr Groh 

Ověřovatelé zápisu: pánové Alois Štauber a Mgr. Michal Jelínek 

Pořizovatel zápisu: paní Jitka Tůmová 

1/40/22  ZO Pernink určuje ověřovateli zápisu pány p. Aloise Štaubera a Mgr. Michala 
Jelínka pořizovatelem zápisu paní Jitku Tůmovou 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                                 Návrh byl přijat 

2/40/22 ZO Pernink schvaluje program jednání 40. zasedání ZO Pernink včetně jeho 
doplnění a projednání žádosti MAS Krušné hory a návrhu Smlouvy o dílo s firmou 
Green Center, Praha zvýšení ceny pronájmu v Krušnohorce, žádost Města Nejdek o 
dar na realizaci projektu Revolution train , Smlouva o spolupráci při zajištění veřejné 
komunikační sítě s CETIN a.s. a žádost pana Doležela -  znalecký posudek a projednání 
změny pravidel prodeje nemovitostí z majetku obce Pernink a změna cenové mapy pro 
prodej pozemků pro stavbu rodinných domů 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                                 Návrh byl přijat 

3/40/22 ZO Pernink bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 39. zasedání ZO Pernink 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                                Návrh byl přijat 

4/40/22 ZO Pernink schvaluje účetní závěrku obce Pernink za účetní období roku 2021, 
sestavenou k 31.12.2021 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 1 hlas (p.Doležel)                    Návrh byl přijat 

5/40/22 ZO Pernink projednalo závěrečný účet obce Pernink za rok 2021, včetně 
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pernink za rok 2021 a vyjádřilo 
souhlas s celoročním hospodařením s výhradou, na základě níž obec Pernink přijala 
k nápravě zjištěných chyb a nedostatků toto nápravné opatření: Obec Pernink bude  
postupovat dle § 219, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozd. předpisů, kdy bude zveřejňovat na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou 
na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem. 

Písemná zpráva o plnění přijatého opatření bude podána Krajskému úřadu 
Karlovarského kraje ve lhůtě do 15 dnů po projednání závěrečného účtu, Závěrečný 
účet je součástí zápisu jako příloha č. 1 
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Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                                 Návrh byl přijat 

6/40/22 ZO Pernink schvaluje účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Pernink, 
příspěvková organizace za účetní období roku 2021, sestavenou k 31.12.2021 a dále ZO 
projednalo závěrečný účet  této příspěvkové organizace za rok 2021 a vyjádřilo souhlas 
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Závěrečný účet ZŠ a MŠ Pernink je 
součástí zápisu jako příloha č. 2 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                                Návrh byl přijat 

7/40/22 ZO Pernink schvaluje rozdělení hospodářského výsledku roku 2021 Základní 
školy a mateřské školy Pernink, příspěvková organizace ze střediska 8800 ve výši 
255799,33 Kč a 9900 ve výši 53733,00 Kč, a to 50% do rezervního fondu a 50 % do 
fondu odměn 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                                Návrh byl přijat 

8/40/22 ZO Pernink schvaluje Základní škole a mateřské škole Pernink, příspěvková 
organizace použít z rezervního fondu částku Kč   84000,-  na opravu třídy v 1.patře 
školy 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                                Návrh byl přijat 

9/40/22 ZO Pernink schvaluje pronájem části p.pč. 33/1 v k.ú. Pernink o výměře cca 
150 m2 panu Karlu Besedovi, Blatenská 88, Pernink na dobu určitou, a to do 
31.12.2023 za cenu Kč 5,-/m2 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                                 Návrh byl přijat 

10/40/22 ZO Pernink schvaluje záměr prodeje stpč. 906 o výměře 131 m2 v k.ú. 
Pernink 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                                 Návrh byl přijat 

11/40/22 ZO Pernink schvaluje příspěvek z rozpočtu obce TJ Sokol Pernink ve výši 
39900,- na nákup traktůrku a pověřuje starostku obce podpisem veřejnoprávní 
smlouvy 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                                 Návrh byl přijat 

12/40/22 ZO Pernink schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené s Údržbou 
silnic Karlovarského kraje, se sídlem Na Vlečce 177, Otovice, který navyšuje cenu za 
dílo o 287399,- Kč a pověřuje starostku obce podpisem tohoto Dodatku č. 2 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                                 Návrh byl přijat 

13/40/22 ZO Pernink schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2022 v předloženém 
položkovém členění, které je součástí zápisu jako příloha č. 3 
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Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                                 Návrh byl přijat 

14/40/22 ZO Pernink schvaluje  slečně Báře Müllerové a Fabiánu Šulovi, Školní Louka 
364, Pernink prodej p.č. 809/82 o výměře 1177 m2  v k.ú. Pernink určených na stavbu 
rodinného domu za podmínek a pravidel zveřejněnou v záměru prodeje pozemků za 
cenu 420,- Kč/m2  s tím, že kupující ponese veškeré náklady související s převodem 
nemovitosti, jako je úhrada geometrického plánu, návrh na vklad, apod., a pověřuje 
starostku obce podpisem kupní smlouvy 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti 1 hlas (p. Jan Doležel), zdržel se 0             Návrh byl přijat  

Prodej pozemku byl schválen, a proto o další žádosti o tento pozemek nebylo 
hlasováno. 

15/40/22 ZO Pernink schvaluje manželům Tomáši a Janě Liškovým, Nádražní 430, 
Pernink prodej p.č. 809/83 o výměře 1590 m2  v k.ú. Pernink určenou na stavbu 
rodinného domu za podmínek a pravidel zveřejněných v záměru prodeje pozemků za 
cenu 420,- Kč/m2 s tím, že kupující ponese veškeré náklady související s převodem 
nemovitosti, jako je úhrada geometrického plánu, návrh na vklad, apod., a pověřuje 
starostku obce podpisem kupní smlouvy 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 1 hlas (pan Jan Doležel), pan Martin Liška 
nehlasoval                                                                                                      Návrh byl přijat  

Prodej pozemku byl schválen, a proto o dalších žádostech o tento pozemek nebylo 
hlasováno  

16/40/22 ZO Pernink schvaluje paní Tereze Suskové, Nádražní 269, Pernink prodej p.č. 
809/84 o výměře 1431 m2  v k.ú. Pernink určenou na stavbu rodinného domu za 
podmínek a pravidel zveřejněných v záměru prodeje pozemků za cenu 420,- Kč/m2  
s tím, že kupující ponese veškeré náklady související s převodem nemovitosti, jako je 
úhrada geometrického plánu, návrh na vklad, apod., a pověřuje starostku obce 
podpisem kupní smlouvy 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti 1 hlas (p. Jan Doležel), zdržel se 0            Návrh byl přijat  

Prodej pozemku byl schválen, a proto o dalších žádostech o tento pozemek nebylo 
hlasováno 

17/40/22 ZO Pernink schvaluje manželům Ivě Tůmové a Janu Tůmovi, Blatenská 34, 
Pernink prodej p.p.č. 792/25 o výměře 1305 m2 v k.ú. Pernink určené na stavbu 
rodinného domu za podmínek a pravidel zveřejněných v záměru prodeje pozemků za 
cenu 420,- Kč/m2  s tím, že kupující ponese veškeré náklady související s převodem 
nemovitosti, jako je úhrada geometrického plánu, návrh na vklad, apod., a pověřuje 
starostku obce podpisem kupní smlouvy 
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Hlasování: pro 6 hlasů, proti 1 hlas (pan Jan Doležel), zdržel se 0, paní Jitka Tůmová 
nehlasovala                                                                                                    Návrh byl přijat  

Prodej pozemku byl schválen, a proto o další žádosti o tento pozemek nebylo hlasováno 

18/40/22 ZO Pernink schvaluje manželům Monice Vetešníkové a ing. Ladislavu 
Vetešníkovi, Rennerova 205, Pernink prodej p.p.č. 792/26 o výměře 1333 m2    v k.ú. 
Pernink určené na stavbu rodinného domu za podmínek a pravidel zveřejněných 
v záměru prodeje pozemků za cenu 420,- Kč/m2  s tím, že kupující ponese veškeré 
náklady související s převodem nemovitosti, jako je úhrada geometrického plánu, 
návrh na vklad, apod., a pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 1 hlas (pan Jan Doležel), zdržel se 0, pan ing. Ladislav 
Vetešník nehlasoval                                                                                       Návrh byl přijat  

Prodej pozemku byl schválen,  a proto o dalším žádosti o tento pozemek nebylo 
hlasováno 

19/40/22 ZO Pernink schvaluje panu Marianu Panakovi a Beatě Matulové Nejdecká 
341, Pernink prodej p.p.č. 792/27 o výměře  1536 m2    v k.ú. Pernink určené na stavbu 
rodinného domu za podmínek a pravidel zveřejněných v záměru prodeje pozemků za 
cenu 420,- Kč/m2 s tím, že kupující ponese veškeré náklady související s převodem 
nemovitosti, jako je úhrada geometrického plánu, návrh na vklad, apod., a pověřuje 
starostku obce podpisem kupní smlouvy 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti 1 hlas (pan Jan Doležel), zdržel se 0          Návrh byl přijat  

Prodej pozemku byl schválen, a proto o dalších žadatelích o tento pozemek nebylo 
hlasováno 

20/40/22 ZO Pernink schvaluje paní Aleně Junkové, T.G.Masaryka 17, Pernink prodej 
p.p.č. 792/28 o výměře 1358 m2    v k. ú. Pernink  určené na stavbu rodinného domu za 
podmínek a pravidel zveřejněných v záměru prodeje pozemků za cenu 420,- Kč/m2 
s tím, že kupující ponese veškeré náklady související s převodem nemovitosti, jako je 
úhrada geometrického plánu, návrh na vklad, apod., a pověřuje starostku obce 
podpisem kupní smlouvy 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti 1 hlas (p.Doležel), zdržel se 0                    Návrh byl přijat  

Prodej pozemku byl schválen, a proto o dalším žadateli o tento pozemek nebylo 
hlasováno. 

21/40/22 ZO Pernink schvaluje  paní Gabriele Kolitschové a Jiřímu Mikešovi, 
Bludenská 443, Pernink prodej p.p.č. 809/97 o výměře 516 m2, 809/98 o výměře 227 m2 
a 809/99 o výměře 229 m2 v k.ú. Pernink určených na stavbu rodinného domu za 



 10 

podmínek a pravidel zveřejněných v záměru prodeje pozemků za cenu 420,- Kč/m2 
s tím, že kupující ponese veškeré náklady související s převodem nemovitosti, jako je  

úhrada geometrického plánu, návrh na vklad, apod., a pověřuje starostku obce 
podpisem kupní smlouvy 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti 1 hlas (pan Jan Doležel), zdržel se 0           Návrh byl přijat 

Prodej pozemku byl schválen, a proto o dalších žadatelích o tento pozemek nebylo 
hlasováno 

22/40/22 ZO Pernink schvaluje manželům Tomáši a Zuzaně Svobodovým, Karlovarská 
279, Pernink prodej p.č. 809/95 o výměře 708 m2 a 809/96 o výměře 230 m2 v k.ú. 
Pernink určených na stavbu rodinného domu za podmínek a pravidel zveřejněných 
v záměru prodeje pozemků za cenu 420,- Kč/m2  s tím, že kupující ponese veškeré 
náklady související s převodem nemovitosti, jako je úhrada geometrického plánu, 
návrh na vklad, apod., a pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti 1 hlas (pan Jan Doležel), zdržel se 0         Návrh byl přijat.  

Prodej pozemku byl schválen, a proto o dalších žadatelích o tento pozemek nebylo 
hlasováno 

23/40/22 ZO Pernink bere na vědomí hospodaření Svazku obcí Bystřice a zprávu o 
auditu hospodaření svazku za r. 2021  

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                                Návrh byl přijat 

24/40/22 ZO Pernink schvaluje uzavřít Smlouvu o dílo s firmou Green Center, sro, 
Praha na nákup a instalaci parkovacích automatů za cenu Kč 285570,- bez DPH a 
pověřuje starostku obce podpisem Smlouvy o dílo 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                                Návrh byl přijat 

25/40/22 ZO Pernink schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění vybudování 
připojení k veřejné komunikační síti s firmou CETIN a.s. Českomoravská 2510/19, 
Praha 9 IČ 04084063 a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                                Návrh byl přijat 

26/40/22 ZO Pernink schvaluje navýšení ceny za pronájem haly KC Krušnohorka od 
1.7.2022 takto: 

velká hala 250,- až 350,- Kč/hod. , učebna 200,- Kč/hod., volnočasová místnost 200,-
Kč/hod. a ping-pong 100,- Kč/hod., použití sprch 50,-/os. 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                                Návrh byl přijat 
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41. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení konané dne 18.7.2022 od 18.00 hod.  

Přítomni viz prezenční listina 

Omluven Mgr. Michal Jelínek 

Ověřovateli zápisu: pánové Petr Groh a Martin Liška 

Pořizovatelem zápisu: paní Jitka Tůmová 

 

1/41/22 ZO Pernink schvaluje doplnění zápisu 40. zasedání takto: za jednotlivými 
usneseními od č. 14/40/22 až po č. usnesení 22/40/22 bude doplněno, že prodej pozemku 
byl schválen, a proto o dalších žádostech o tento pozemek nebylo hlasováno 

Hlasování: pro 5 hlasů, proti 0, zdržel se 1 hlas (p. Jan Doležel) pan Petr Groh 
nehlasoval                                                                                                     Návrh byl přijat 

2/41/22 ZO Pernink určuje ověřovateli zápisu pány Petra Groha a Martina Lišku a 
pořizovatelem zápisu paní Jitku Tůmovou 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0                        Návrh byl přijat 

3/41/22 ZO Pernink schvaluje program jednání 41. zasedání ZO včetně jeho doplnění 
v bodě č. 11) smlouva o příspěvku na vybudování inženýrských sítí na p.p.č. 809/16 
v k.ú. Pernink a dále v bodě 12)  schválení VP smlouvy s MAS Krušné hory na částku 
Kč 5000,- a v bodě 13) projednání úhrady faktury za letní údržbu, v bodě různé pak 
projednání nákupu radiostanice Motorola včetně příslušenství pro SDH Pernink dle 
cenové nabídky firmy Ramon, Liberec 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                         Návrh byl přijat 

4/41/22 ZO Pernink schvaluje zařazení do programu jednání 41. zasedání v bodě Různé 
návrh na zrušení usnesení od č. 14/40/22 až po usnesení č. 22/40/22 

Hlasování: pro 1 hlas (p.Petr Groh), proti 1 hlas (p.Václav Mašek), zdržel se 2 hlasy 
(pánové Jan Dvořák a Alois Štauber) paní Jitka Tůmová, pánové ing. Ladislav 
Vetešník, Martin Liška a Jan Doležel nehlasovali                                  Návrh nebyl přijat 

                                      

5/41/22 ZO Pernink schvaluje úpravu  usnesení od č. 14/40/22 až po č. 22/40/22 takto: 
za slova“ a pověřuje starostku obce podpisem“ bude namísto slova „této smlouvy“ 
opraveno „kupní smlouvy“ z důvodů administrativní chyby a aby byl návrh kupní 
smlouvy před podpisem předložen ZO 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                                Návrh byl přijat 



 12 

6/41/22 ZO Pernink bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 40. zasedání ZO ze dne 
20.6.2022 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                                Návrh byl přijat 

7/41/22 ZO Pernink v případě, že by došlo ke zrušení stavebního úřadu v Perninku 
MMR ČR,  schvaluje dohodu o zajištění výkonu přenesené působnosti ve věcech 
stavebního úřadu s Městem Jáchymov a pověřuje starostku obce podpisem této dohody 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                                 Návrh byl přijat 

8/41/22 ZO Pernink bere na vědomí Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou Videst 
s.r.o. Otovice a souhlasí se změnou termínu dokončení stavby, a to do 15.8.2022 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                                Návrh byl přijat 

9/41/22 ZO Pernink schvaluje prodej pozemků p.p.č. 976/14 o výměře 379 m2     a stpč. 
906 o výměře 131 m2 to vše v k.ú. Pernink paní  Blance Mozdíkové, bytem Blatenská 
26, Pernink za cenu Kč 76350,- dle Smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené dne 
27.11.2017 a pověřuje starostku obce Pernink podpisem kupní smlouvy 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                                Návrh byl přijat 

10/41/22 ZO Pernink schvaluje záměr prodeje p.p.č. 1842/18 o výměře 18 m2 v k.ú. 
Pernink 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                                Návrh byl přijat 

11/41/22 ZO Pernink schvaluje záměr směny části p.pč. 809/12 o výměře 527 m2 v k.ú. 
Pernink v majetku obce Pernink za část p.p.č. 809/16  o výměře 527 m2 v k.ú. Pernink 
v soukromém majetku 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                                 Návrh byl přijat 

12/41/22 ZO Pernink schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 792/1 o výměře cca 160 m2 
v k.ú.Pernink  

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                                 Návrh byl přijat 

13/41/22 ZO Pernink schvaluje Sazebník plateb k zákonu č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím, který je součástí zápisu jako příloha č. 1 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                                 Návrh byl přijat 

14/41/22 ZO Pernink schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2022 v předloženém 
položkovém členění, které je součástí zápisu jako příloha č. 2  

Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 1 hlas (p.Jan Doležel)              Návrh byl přijat 
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15/41/22 ZO Pernink schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na vybudování 
inženýrských sítí vybudovaných na pozemku č. 809/16 v k.ú. Pernink s manžely 
Václavem Šťovíčkem a Bc. Miroslavou Šťovíčkovou, bytem Fojtov 88, 36225 Nejdek na 
částku 998014,- Kč, která bude uhrazena ve dvou splátkách, a to  500.000,- Kč do 
31.8.2022, a 498.014,- Kč nejpozději do 31.12.2022 a pověřuje starostku obce podpisem 
této smlouvy 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                                 Návrh byl přijat 

16/41/22 ZO Pernink schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s MAS Krušné hory na 
částku Kč 5000,- jako příspěvek z rozpočtu obce na pořádání adaptační skupiny pro 
ukrajinské děti v měsíci červenci a srpnu 2022, jedná se o 7 ukrajinských dětí, které 
bydlí v obci Pernink 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                                 Návrh byl přijat 

17/41/22 ZO Pernink schvaluje úhradu faktury č. 22/2022 firmy Jiří Hudeček, 
Rybničná 481, Abertamy IČ 16700309 za letní údržbu v měsíci červnu 2022 ve výši 
98614,39 Kč 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržely se 2 hlasy (pánové Jan Doležel a Petr Groh) 

                                                                                                                        Návrh byl přijat 

18/41/22 ZO Pernink schvaluje nákup radiostanice Motorola DP 1400 včetně 
originálního příslušenství dle nabídky firmy Ramon, spol.s.r.o. Tanvaldská 40, Liberec 
za nabídkovou cenu Kč 103691,- 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                                Návrh byl přijat 

 

Vážení spoluobčané,  

blíží se splatnost místního poplatku za odkládání komunálního  odpadu z nemovité věci  za 1. 
pololetí 2022 

Složenky se nezasílají, každý plátce si musí hlídat termín sám! 
 
Splatnost za 1. pololetí 2022 je nejpozději do 15.08.2022 v hotovosti na OÚ Pernink – 
infocentrum – podatelna nebo matrika nebo bankovním převodem 
Číslo účtu: 2520341/0100 
VS 3722   + č.p. nemovitosti 
      37220 + č.e. nemovitosti 
Bližší informace ohledně celkové částky poplatku Vám sdělí na tel. čísle: 353 892 104, 
353 892 491 nebo pište na e.mail: podatelna@pernink.eu, matrika@pernink.eu 
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                                                                                  Obecní úřad informuje 
 

Přihláška k  „vítání občánků“ 

pro děti s trvalým pobytem v obci Pernink 

 

Jméno a příjmení dítěte:    .…………………………………………………………………… 

Datum narození dítěte:      .…………………………………………………………………… 

Adresa trvalého pobytu dítěte:  .……………………………………………………………… 

Jméno  a příjmení zákonného zástupce dítěte (matky nebo otce dítěte): 

………………………………………………………………………………………………… 

Adresa pro doručení pozvánky (pokud je odlišná od trvalého pobytu dítěte): 

………………………………………………………………………………………………… 

Kontaktní telefon, popř. e.mail: .……………………………………………………………… 

Souhlasím/e  se  zpracováním uvedených osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, které jsou požadovány pro organizační zajištění slavnostního 
obřadu vítání občánků, a to  pouze po dobu nezbytně nutnou, tj. do konání výše uvedeného 
obřadu.  

V Perninku dne: ……………………………… 

Podpis zákonného zástupce dítěte (matky nebo otce dítěte): ………………………………… 

 

------------------------------------------------- Poučení pro rodiče ------------------------------------------------ 

K obřadu „Vítání občánků“ mohou přihlásit rodiče své děti s trvalým pobytem v obci Pernink, které 
se narodily od 01.04.2021  

Vyplněnou přihlášku doručte na Obecní úřad Pernink: 

- osobně, nebo 
- poštou na adresu: Obecní úřad Pernink - matrika, T.G.Masaryka 1, 362 36 Pernink 

 

Na základě doručené přihlášky Vám  obecní úřad Pernink zašle pozvánku. Slavnostní vítání občánků 
se koná v obřadní síni Obecního úřadu Pernink,  zpravidla  1x do roka. Obřad trvá cca 20 minut + 
fotografování. Účast Vašich rodinných příslušníků je vítána. 
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Informace 
Českého telekomunikačního úřadu 
pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu 

 
 Český telekomunikační úřad oznamuje, že v tomto regionu bude zahájeno uvádění do 
provozu základnových stanic nových mobilních sítí, což bude znamenat pro obyvatele 
zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových služeb. Nicméně uvedená skutečnost 
může za určitých nepříznivých podmínek způsobit zhoršení kvality příjmu televizního 
signálu přes anténu. Tato nepříjemná situace může být způsobena tím, že nové mobilní 
rádiové sítě využívají kmitočty, které dříve byly určeny k šíření televizního vysílání a nyní, 
po přechodu televizního vysílání na standard DVB-T2, jsou určeny pro nové mobilní sítě. 
Abychom mohli společně případné technické problémy, pokud se vyskytnou, co nejdříve 
vyřešit, seznamte se se zde uvedenými informacemi, abyste mohli i nadále nerušeně sledovat 
televizi přes anténu a zároveň také využívat nové mobilní služby.  
V souladu s platnou legislativou (zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a 
změně některých souvisejících zákonů) je v tomto případě odstranění rušení Vašeho 
televizního příjmu povinen zajistit provozovatel základnové stanice mobilní sítě (mobilní 
operátor). Nejčastějším, a také nejefektivnějším řešením problému je technický zásah přímo 
na Vaší televizní anténě. K tomu, aby tak mobilní operátor musel učinit je nutné, aby Český 
telekomunikační úřad (dále „ČTÚ“) v dané věci rozhodl a tuto povinnost operátorovi uložil, 
tudíž se musí ČTÚ o Vašem problému včas dovědět. Aby celý proces proběhl co nejrychleji, 
doporučuje ČTÚ postupovat podle následujících zásad:  
 
Rušení televizního příjmu přes anténu, se doporučuje co nejdříve oznámit Českému 
telekomunikačnímu úřadu. Při tomto oznámení je vhodné dodržet následující postup:  
 
I I. Před podáním oznámení o rušení příjmu na ČTÚ:  
• Ověřit si, zda televizní přijímač a jeho přijímací anténa nevykazuje známky závady – 
doporučeno je                                                         např. kontaktovat sousedy, zda mají 
obdobné problémy s příjmem televize a od kdy, ověřit alespoň vizuálně stav vlastní televizní 
antény a svodu apod.  
• Na interaktivní mapě si ověřit zadáním adresy místa, kde přijímáte televizní signál přes 
anténu, zda v okolí nebyla do zkušebního provozu spuštěna základnová stanice mobilní sítě.  
• Ověřit si, zda nezávisí rušení přijmu televize na používání vlastního mobilního telefonu, tj. 
zda mobilní telefon není v blízkosti televizního přijímače a není tak zdrojem rušení.  
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V případě, že problémy s rušením příjmu přetrvávají je doporučeno oznámit tuto skutečnost 
ČTÚ formou: „Oznámení o rušení televizního příjmu“.  
 
I II. Oznámení o rušení televizního příjmu na ČTÚ:  
 
Aby rušení mohlo být odstraněno na náklady provozovatele mobilní sítě, je nezbytné, aby o 
tomto rozhodl ČTÚ. Proto je nutné vždy tuto skutečnost oznámit ČTÚ. Pro oznámení rušení 
máte možnost využít některého z následujících komunikačních kanálů:  
• Vyplnit elektronický formulář pro oznámení o rušení televizního příjmu a odeslat formulář 
e-mailem na adresu podatelna@ctu.cz nebo formulář vytisknout-podepsat a odeslat poštou.  

• Telefonicky kontaktovat odborná pracoviště místně příslušných útvarů ČTÚ, kde je možno 
rušení oznámit. K tomu je vhodné si připravit informace v rozsahu viz následující odstavec:  
 

Husova 2727/10 
Západočeská oblast                  poštovní přihrádka 273                          377 925 928 

305 73  Plzeň 
 
• Odeslat volnou formou např. e-mailem na adresu: podatelna@ctu.cz nebo poštou na 
adresu:  
                                                 Český telekomunikační úřad, 

poštovní přihrádka 02, 
225 02 Praha 025 

„Oznámení o rušení TV příjmu“ – přičemž toto oznámení by mělo obsahovat 
následující údaje: 



Identifikace podatele: jméno a příjmení podatele - datum narození - adresu trvalého 
pobytu (adresa pro doručování), - IČO (pouze podnikatelé a právnické osoby), - kontaktní 
údaje (nejlépe telefon, případně e-mail). 

Popis oznamovaného problému: adresa výskytu rušení (pokud je odlišná od adresy 
pro doručování), rušené programy (nebo kanály, vysílače, apod..), typ používané přijímací 
antény (individuální venkovní, event. použití zesilovače, pokojová, společná, TKR, atd.), 
stručný popis projevu rušení, začátek vzniku rušení, časový výskyt rušení - případná další 
sdělení. 


III. Co lze očekávat po oznámení rušení televize na ČTÚ: 

Budete kontaktováni pracovníkem ČTÚ (telefonicky), který upřesní další detaily a 
domluví termín měření u Vás, anebo Vám přímo oznámí, že odrušení u Vás provede 
operátor, který s Vámi následně dohodne termín zásahu. 

V případě, že rušení bylo způsobeno mobilní rádiovou sítí, budete po provedeném 
technickém zásahu do Vašeho anténního systému moci sledovat televizi přes anténu ve 
stejné kvalitě, jako před uvedením základnové stanice mobilní sítě do provozu. 
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Další informace k problematice rušení televizního příjmu přes anténu způsobené mobilními 
sítěmi naleznete na www stránkách ČTÚ: Rušení příjmu terestrické televize  
Pro lepší orientaci v této problematice uvádíme některé nejčastější otázky a odpovědi, které s 
rušením televizního příjmu z důvodu provozu mobilních sítí souvisí:  


„Co je nejčastější příčinou vzniku rušení příjmu televize?“ 
Vaše televizní anténa se nachází v blízkosti základnové stanice (dále také „BTS“) 
mobilní sítě. Za kritickou lze považovat vzdálenost do 450 až 500 m. Tuto skutečnost si lze 
ověřit na interaktivní mapě prezentované zde: https://digi.ctu.cz/zp/ . Zadáním konkrétní 
adresy místa, kde přijímáte televizní signál přes anténu, se vám zobrazí adresní místo 
(čtvereček) a dále se zobrazí základnové stanice ve zkušebním provozu v okolí (červený 
bod). Po najetí kurzorem myši se zobrazí číslo BTS, místo a termín uvedení do zkušební 
provozu. V případě, že je adresní místo ve vzdálenosti menší než 500 m od BTS je 
pravděpodobné, že dojde (dochází) k rušení příjmu televize. 

Vaše televizní anténa je směrována na vysílač televizního signálu a ve stejném směru je 
umístěna základnová stanice mobilní sítě. Opět si lze ověřit prostřednictvím interaktivní 
mapy, kde po zadání své adresy uvidíte své adresní místo a v okolí základnové stanice ve 
zkušebním provozu (červený bod) po najetí kurzorem myši se zobrazí číslo BTS, místo a 
termín uvedení do zkušební provozu. Pokud je směrování televizní antény přibližně stejné 
jako je směr spuštěné BTS může být příčinou rušení televizního příjmu tato základnová 
stanice, i když je její vzdálenost od antény větší jak 500 m.  
 
V blízkosti Vašeho televizního přijímače se nachází koncové mobilní zařízení (mobilní 
telefon, rádiový modem apod.) – v tomto případě postačí zařízení umístit dále od televizního 
přijímače. 

Používáte nevhodnou nebo náhražkovou televizní anténu, nejčastěji se jedná o pokojové 
antény. Řešením je použití klasické venkovní pevně instalované antény. Pokud chcete dále 
používat pokojovou anténu, je doporučeno použít anténu s filtrem, případně změnit umístění 
antény, nicméně v tomto případě odrušení nejde na vrub mobilního operátora. 

V dané oblasti je nedostatečný nebo nekvalitní televizní signál. V této situaci není 
problémem rušivý signál od mobilní sítě, ale nekvalitní televizní signál a věc je nutno řešit s 
provozovatelem televizní sítě.  


„Jak poznám, že se jedná o rušení provozem mobilní sítě?“  


Rušení způsobené mobilní sítí se projeví náhle, dosti masivně a přímo souvisí s 
uvedením do zkušebního provozu základnové stanice mobilní sítě v blízkém okolí. Tím se 
liší od rušení televizního příjmu, které je zapříčiněno např. nekvalitním televizním signálem, 
které závisí často na počasí, denní a roční době apod. a projevuje se většinou nepravidelně.  

Český telekomunikační úřad

 
IČO: 70106975 
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  PČR informuje  
 

Bezpečné prázdniny zejména u vody 
KARLOVARSKÝ KRAJ – Užijte si příjemné chvíle u vody bez starostí. 
 
Není to tak dávno, co dětem začaly prázdniny a dospělým období dovolených. Počasí přeje 
zejména letním radovánkám a jednou z nich je pobyt u vody. Ten může být zpříjemněním 
horkých slunečných dní, ale také noční můrou, pokud opomeneme základní pravidla 
bezpečného pobytu u vody. 
 
Ať už se jedná o pobyt u přírodních vodních ploch, u bazénů na koupalištích či u bazénů 
v domácím prostředí, základní pravidla jsou pro všechny případy stejná či obdobná: 
 

- Nechoďte se koupat sami, i dospělí mohou náhle zkolabovat či tonout. 
- Nepodceňujte nebezpečí vody. 
- Nechoďte do vody, pokud jste rozpálení nebo unavení. 
- Plavte nejdříve hodinu po jídle. 
- Mějte u sebe vždy nějakou záchrannou či plovoucí pomůcku. 
- Nenechávejte děti bez dozoru i v případě, že je u bazénu plavčík. 
- Naučte se první pomoc při tonutí. 

 
Se zaměřením na konkrétní případy si pak můžeme připomenout několik konkrétních zásad  
bezpečného pobytu u přírodních vodních ploch: 

- Neplavte a neskákejte do vody v neznámých místech. 
- Neplavte daleko od břehu, máte-li tuto potřebu, zajistěte si vhodný doprovod. 
- Neplavte do plavební dráhy a blízkosti plavidel. 
- Na plavidla patří děti pouze s řádně oblečenou a upevněnou záchrannou vestou. 
- Na lodích a jiných plavidlech dodržujte všechna bezpečnostní pravidla. 
- Nekoupejte se v blízkosti jezu, přehrady či hráze. 

 
Bezpečný pobyt u bazénu na koupalištích: 

- Před vstupem do bazénu se vždy řádně osprchujte a umyjte mýdlem. 
- V prostorách bazénu choďte pomalu, hrozí nebezpečí uklouznutí a úrazu. 
- Nechoďte do bazénu bez dozoru, nepodceňujte nebezpečí vody. 
- Chovejte se ve vodě ohleduplně, bazén nepatří jen vám. 
- Dodržujte pravidla bezpečnosti na vodních atrakcích (tobogány, skluzavky…). 
- Neskákejte do bazénu mimo vyznačená místa. 
- Na hloubku patří zdatní plavci nebo děti s dozorem a plaveckou pomůckou. 
- Rodiče musí své děti stále hlídat, plavčík nemůže být všude. 
- Jídlo k bazénu nepatří, stejně jako skleněné nádoby. 

 
Bezpečný pobyt u domácího bazénu 

- Využívejte oplocení nebo sítě i u jezírek či rybníčků. 
- Domácí bazény opatřete zastřešením, oplocením nebo jiným zabezpečovacím 

systémem. 
- Neskákejte do bazénu po hlavě, hrozí uklouznutí na okraji i náraz o dno nebo stěnu. 
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- Myslete na veškerá možná rizika – těmi může být například i studna, zahradní koryto, 
vědro s vodou apod. 

 
I při dodržování výše uvedených zásad se však může stát nehoda, a proto doporučujeme 
všem, aby se naučili základy první pomoci při tonutí, která je v rizikových situacích značnou 
výhodou při záchraně života cizích osob, ale i vašich blízkých. Užijte si prázdniny u vody 
bez starostí. 
 
Policisté Karlovarského kraje vám přejí příjemné a bezpečné prožití letních radovánek u 
vody! 
                                                                                                         por. Mgr. Lucie Machalová 

 
Doporučení a rady pro pobyt v lese 
 
Český národ má každoročně během léta a podzimu velmi oblíbenou činnost, kterou je sběr 
hub, borůvek a dalších lesních plodů. Každoročně je odneseno z lesa několik desítek tisíc tun 
těchto chutných plodin. Během tohoto období evidují policisté každý rok zvýšený počet 
případů hledaných osob, které v lese zabloudily. Po bloudících pak často musejí pátrat 
policisté. Pátrací policejní akce jsou zpravidla v těchto případech složité a náročné. Většinou 
se totiž jedná o rozsáhlé plochy, které se musí propátrat a velmi často jde o nepřehledný 
terén. V některých případech je tak nezbytné povolat i vrtulník s termovizí.  
 

 

 

 
Policisté proto doporučují: 
 

• Než se vydáte na výlet nebo do lesa na houby, zvažte své síly, zda jste schopni   
             absolvovat i zpáteční cestu z lesa. 
• Dejte vždy vědět blízkým osobám, kam jdete a kdy se vrátíte. 
• Vezměte s sebou mobilní telefon, který je funkční a plně nabitý. 
• Pokud se chystáte na delší dobu do přírody, vezměte s sebou malou svačinu (jídlo a  
             pití). 
• Nezapomeňte na vhodné oblečení a obuv, do sucha, mokra i do zimy. 
• Nevydávejte se do neznámého a neschůdného terénu. 
• Všímejte si větších objektů a cesty, kudy jdete (usnadní to orientaci, kdybyste  
             zabloudili). 
• Pokud to jde, nevydávejte se na výlet nebo na houby sami. 
• Pokud jdete na výlet do lesa ve větším počtu osob, mějte se vždy v dohledu. 
• Raději se držte turistických cest se značením. 
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Pokud máte pocit, že jste zabloudili: 
 

• Vraťte se na místo, které je Vám povědomé, nebo ho můžete dobře popsat. 
• Zachovejte chladnou hlavu, nezmatkujte. 
• Snažte se udržet jeden směr trasy. 
 
• Použijte mobilní telefon, můžete zavolat rodině, ale i využít tísňových linek. 
• Popište, kde jste, z místa pak už neodcházejte a vyčkejte pomoc.  

 
Pokud na výlet do lesa pojedete vozidlem, které necháte zaparkované na povoleném 
odlehlém místě, měli byste si pamatovat, že auto není trezor. Takto zaparkovaný automobil 
se totiž může snadno stát terčem zloděje. Před opuštěním vozidla tak nezapomeňte 
zkontrolovat, zda je vozidlo řádně uzamčeno a má uzavřena všechna okna. V automobilu 
nikdy nenechávejte viditelně odložené cenné věci, zejména peněženky, jakákoliv zavazadla, 
mobilní telefony, fotoaparáty, notebooky, autorádia, navigace, doklady aj. I zdánlivě 
bezcenná věc může pachatele přilákat a škoda pak majiteli vznikne poškozením vozidla. 
Pokud pachatel uvidí v autě např. peněženku položenou na sedadle, přístrojové desce nebo 
jinde, během okamžiku do vozidla vnikne a odcizí ji. Nepomůže ani, když peněženku majitel 
ve vozidle uschová, pachatelé mají velmi dobrou znalost o místech, kam lze cenné věci 
uložit a ta také při vloupání do automobilu prohledají. 
 
Nezapomeňte se v lese chovat slušně. Nebuďte hluční a neodhazujte žádné odpadky.  
 
                                                                              
                                                                                                      kpt. Bc. Zuzana Týřová 
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