
Pavlovský občasník 2005

Slovo starosty

         Vážení spoluobčané, je mi velkou ctí, že Vás mohu oslovit prostřednictvím našeho 
„Pavlovského občasníku“. Rád bych se ještě jednou vrátil k události, která se zapíše do 
historie. V měsíci únoru jsem byl pozván do Parlamentu ČR k oficiálnímu předání dekretu o 
praporu a znaku naší obce. Sešlo se nás asi 30 starostů z celé republiky. Atmosféra při 
předávání byla velice pěkná a důstojná. Oficiální předání provedl předseda Poslanecké 
sněmovny p. Zaorálek.  

Chtěl bych k tomu říci, že dle historických pramenů neměla naše obec nikdy znak ani 
prapor. Heraldická kancelář nám dala několik návrhů, chtěli jsme, aby se na znaku objevila 
část historie i současnost. Doufám, že se nám to dlouhých diskuzích podařilo, ku 
spokojenosti nás všech. Vážím se toho, že rok 2004 se zapíše do kroniky, kdy obec Pavlov 
získala výsadu používat znaku a praporu. 

Vážení občané, rok 2005 bude za námi, chtěl bych Vám popřát příjemné prožití 
svátků vánočních a do nového roku 2006 hodně štěstí, zdraví a osobních úspěchů.

Antonín Havlíček, v.r.



Informace z obecního zastupitelstva 

• Byla vyčleněna a zahrnuta do územního plánu nová lokalita pro zástavbu pro rodinné 
domky  - pozemky na nové parcely vykoupeny, projekt na inženýrské sítě  se 
zpracovává. Předpokládá se 6-8 stavebních míst.

• Byl vypracován koncept územního plánu obce
• Byla opravena márnice na novém hřbitově,  v příštím roce se plánuje obnova fasády
• Byla dokončena výstavba parkoviště u hřbitova, vyznačení parkovacích míst a osazení 

stojanu na kola bude provedeno na jaře 2006
• Na místních komunikacích v obci Pavlov a St.Telečkov bylo instalováno dopravní 

značení
• Stavba sportoviště ( bývalá školní zahrada) - v letošním roce byly provedeny zemní 

práce, začíná rekonstrukce soc. zařízení v přízemí budovy bývalé školy

Upozornění pro občany

• Upozorňujeme občany, že s okamžitou platností  se zakazuje volně ukládat jakýkoliv  
odpad v celém katastru  obce Pavlov a Starý Telečkov. Zvláště zdůrazňujeme, že  není  a 
nebyla povolena skládka na „Křibě“. Porušení tohoto zákazu bude postihováno pokutou 
dle platné legislativy. 

• Upozorňujeme, že na základě nařízení vlády se mění územní působnost finančních 
úřadů. Obec Pavlov bude mít s účinností od 1.1.2006 Finanční úřad ve Žďáře nad 
Sázavou. 

• Znovu  prosíme občany o  odstěhování zbývajících pomníků  ze starého  hřbitova, aby 
bylo možno toto pietní místo důstojným  způsobem upravit, a to na jaře 2006. 

• Byla schválena a od 1.1.2006 platí nová
Obecně závazná vyhláška OBCE PAVLOV č. 01/2005,o místních poplatcích 

z níž vybíráme:
(1.)  Obec Pavlov touto obecně závaznou vyhláškou zavádí a vybírá tyto  místní poplatky:

a) poplatek ze psů 
b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
c) poplatek za užívání veřejného prostranství
d) poplatek ze vstupného

(2.)  Výkon správy těchto poplatků provádí Obecní úřad v Pavlově
Sazby poplatků 
� za  psa   ................................................…………………………………100,-Kč
� za lázeňský a rekreační pobyt činí za osobu a každý i započatý den pobytu 

..........................................................................................................…. 10,- Kč
� za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2  a každý i započatý den
-      za umístění skládek  ..................................................................................   0,50 Kč
-   za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil ...............50,- Kč/měsíc
� za vstupné : z vybraného vstupného na kulturní akce ........................… 20%



• Radon - informace pro majitele nově zkolaudovaných objektů

Státní ústav radiační ochrany namátkově zjistil, že v některých nově zkolaudovaných domech 
překračuje koncentrace radonu doporučenou hodnotu. Tím dochází ke zbytečnému ozařování 
obyvatel domu. V zájmu ochrany obyvatel nabízí krajský úřad zcela zdarma                                    
v nově zkolaudovaných domech od 1.1. 2004 zabezpečení ročního měření radonu pomocí 
detektorů RAMARN, jakož i zjištění obsahu radonu v pitné vodě dodávané do domu 
z individuálního zdroje. Výsledky měření se dozví pouze zájemce a nemají žádný zpětný 
vliv na kolaudaci domu. Toto zjišťovací řízení je dobrovolné a provádí se za účelem ověření 
účinnosti protiradonových opatření v novostavbách. Zájemci o toto zjištění nechť kontaktují 
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, pana 
Šmejkala na tel. č. 564 602 520, e-mail: smejkal.j@kr-vysocina.cz. nebo Státní ústav radiační 
ochrany, radonový program, Piletice 57, 500 03 Hradec Králové, paní Hladíkovou na  tel. č. 
495 211 487, e-mail: dana.hladikova@suro.cz. 

Kultura, sport

• Sbor dobrovolných hasičů v Pavlově zve srdečně všechny sportovce na 
 Turnaj ve stolním tenise,
který se koná - pro mládež do 15 roků v úterý 27. 12. 2005 

prezentace od  13.30 hodin
                      - pro dospělé v pátek 30. prosince 2005 
                        prezentace od  15.00 hodin
v budově bývalé školy v Pavlově.

• Stolní tenis je možno hrát každý pátek v čase od 17.00 hod v budově bývalé školy, 
zodpovědná osoba p. Bohuslav Chmelař, p. Dalibor Bradáč. Přezuvky s sebou.

• „Štěpánská zábava“ - 25.12.2005 v KD Pavlov, pořádá Myslivecké sdružení Křiby 
Pavlov 

Víte, že

• Na základě zák.č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů nesmí být veřejně uváděny 
osobní údaje. Proto v zápisech ze zasedání zastupitelstva jsou tyto údaje vynechány. 
Plný text je zájemcům k nahlédnutí v úřední hodiny na OÚ.

• Otevírací doba lékarny v Radostíně n. Osl. je: 
PO - PÁ  7.00 - 13.00    15.00 - 17.00
telefon: 566 670 031

• Otevírací doba o vánočních svátcích v pohostinství:
24.12. 12.00 - 14.00
25.12., 26.12., 1.1. 10.30 - 13.30     16.00 - 22.00
27. - 31. 12.    18.00 - 22.00

• Pokud budete pálit klestí je nutné toto nahlásit  na Kraj Vysočina 



        na telefon č. 567 584 401- 406, jinak se vystavujete nebezpečí, že uhradíte případný   
        výjezd hasičské zásahové jednotky 

• V příštím roce bychom chtěli, aby se dokončila publikace o obci Pavlov. Proto se znovu 
obracíme s prosbou na Vás občany Pavlova, kteří máte zajímavé staré fotografie z 
Pavlova nebo písemnosti týkající se naší obce, abyste s nimi přišli na OÚ, kde by se 
materiály okopírovaly nebo „oskenovaly“. Nebo pokud by měl někdo zajímavý návrh na 
vylepšení publikace bude vítán.

                                                                                                  

Zastupitelstvo obce přeje všem občanům příjemné prožití vánočních 
svátků a šťastný nový rok 2006.                                                                                       


