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Vydává Obec Radslavice
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ze zasedání ZO:Ve středu 12.září se uskutečnilo v pořadí již šesté zasedání ZO v tomto volebním
období. Tradičně za dobré účasti 12-ti zastupitelů a naopak velmi malé účasti spoluobčanů, kterých se tentokrát sešlo
pouze 5, projednávalo zastupitelstvo, kromě stálých bodů jednání, úpravu stanov Mikroregionu Pobečví, úpravu rozpočtu
obce na rok 2007 a majetkoprávní záležitosti. V úvodní části zasedání, při rekapitulaci uskutečněných akcí od minulého
zasedání zastupitelstva, vyzvedl starosta obce především průběh 11.CMS, jejichž tradiční program byl letos rozšířen o
„Den mikroregionu Pobečví“, který průběh slavností pořadatelsky sice velmi znáročnil, současně však obohatil o mnoho
krásných a zajímavých soutěží družstev, sestavených jednotlivými obcemi Mikroregionu a dále kulturně společenskou
akci uspořádanou 1.září v areálu TJ Sokol, která byla díky vítězství radslavských hasičů v soutěži Českého rozhlasu
Olomouc „Hoří má panenko“, největší akcí v Radslavicích za poslední roky. Pokračovaly však práce i na přípravě a
realizaci dalších akcí obce. U prioritní akce, likvidaci odpadních vod, jsme obdrželi povolení k nakládání s vodami a
stavební povolení vodoprávního úřadu, ukončeno bylo rovněž zjišťovací řízení o posuzování vlivu na životní prostředí.
Rovněž naše žádost o dotaci na dokončení zpevněných ploch u „Hrubé studny“, byla nakonec zařazena do akcí
z programu MMR na podporu hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů a bude finančně podpořena částkou
1 106 000,-Kč. K realizaci díla byla vybrána firma SISKO s.r.o., která již loni prováděla 1.část výše uvedené akce.
V podstatě ukončeno bylo vydání stavebního povolení na akci „Rekonstrukce ZŠ“. Ta v tuto chvíli čeká na vypsání
vhodného dotačního titulu, předpokládaná možnost by měla přijít s otevřením ROPU. V projekční přípravě v tuto chvíli
máme několik dalších akcí, s RARMS byla sepsána za podpory regionálního fondu smlouva na projektovou dokumentaci
cyklostezky Sušice – Grymov, stejný subjekt ze stejného fondu by měl tento měsíc dokončovat projekt „Sběrného dvora
Radslavice“. V návaznosti na každoroční vyúčtování nákladů vodného a stočného, přikročila Rada obce k jistě
neoblíbenému kroku a to ke zvýšení vodného z 11 na 13,-Kč s účinností od 1.10.2007. Ani tato stanovená cena zatím
nedosahuje průměrných nákladů za poslední 4 roky a je prvním krokem k narovnání nákladů a výnosů této služby.
Významnou aktivitou v posledním období je Výzva k předkládání projektů v „Programu Leader 2007 MAS ZáhoříBečva“, která uspěla se svým projektem a má možnost do konce kalendářního roku rozdělit 2,5 milionů korun na údržbu
zeleně a krajiny. Bohužel se zdá, že náš dlouhodobý záměr na čerpání dotace z tohoto programu-pořízení komunálního
traktoru s příslušenstvím, nebude vzhledem ke kolizi s „Programem rozvoje venkova“, možný.
V další části zasedání ZO, byla bez připomínek zastupitelů schválena úprava stanov Mikroregionu Pobečví i rozpočtové
opatření č.1/2007, kterým se upravuje rozpočet obce na rok 2007 na straně příjmů i výdajů o 1 348 400 Kč, takže celkový
objem rozpočtu na rok 2007 činí k dnešnímu dni 11 526 769,-Kč .
V majetkoprávních záležitostech, předložil starosta obce zastupitelstvu záměr na:
1/ Prodej pozemku p.č. 350 p. Milanu Šmídovi za účelem výstavby RD se závazkem vypořádání vztahů a stavu štítových
zdí čp. 17 a čp. 16 za cenu 70.000,- Kč a rozvazovací podmínkou zahájení výstavby RD do 3 let,
2/ Koupi nemovitostí či jejich částí, dotčených akcí Cyklostezka Sušice – Grymov“: p.č. 532/10, 532/5, 532/4, 523/27,
523/26, 523/25, 523/24, 523/23, 523/22, 523/21, 523/19, 523/20, 523/18, 523/17, 523/15, 523/11, 523/8, 937/4,
3/ Koupi nemovitosti p.č.575 – zahrada od Ivany Vyňuchalové dle předloženého návrhu kupní smlouvy
4/ Pronájem pozemku p.č. 102/11 – zahrada za cenu 1,-Kč na dobu 1 roku se souhlasem výstavby řadového rodinného
domu architektonicky stejného či příbuzného ke stávající zástavbě ulice v Zahradách a závazku uzavření následné kupní
smlouvy v okamžiku dokončení výstavby za cenu 15 000,-Kč manželům Peterovi a Jele Dolanským. Všechny předložené
návrhy byly ZO následně schváleny.
Informace pro občany - Odpady V sobotu 22.září 2007 proběhne v době od 14.05 do 14.55 hod. před obecním
úřadem pravidelný podzimní sběr nadměrného nebezpečného odpadu. Sbírají se staré
televizory, rozhlasové přijímače a jejich součásti, další elektrotechnické přístroje,
ledničky, mrazničky a pneumatiky všeho druhu. Zároveň v době od 14.00 do 15.00 hod.
proběhne v obci sběr nestandardního TKO. V uvedené době lze na dvoře OÚ do
připraveného kontejneru odložit tzv. „Velký domovní odpad“ (podlahové krytiny,
lepenky, koberce, matrace, polystyrén, rozměrné tvrdé a směsné plasty apod.).
Současně se tento den ruší dopolední sběr stavebního odpadu.

Dvůr OÚ–stavební odpad a železo II.pol. 2007–sobota 1000-1130 hod. ve dnech 13.10., 3.11., 24.11., 15.12.
Svoz TKO Společnost SITA CZ a.s. nabízí možnost výhodnějšího nákupu svozových nádob prostřednictvím obcí.

K dispozice jsou tři druhy nádob: nádoba kovová 110 l (klasická kovová popelnice) je již v nabídce OÚ za 780,-Kč,
nádoba plastová 120 l (hranatá, plastová na kolečkách) za 685,-Kč a nádoba plastová 240 l (hranatá, plastová na
kolečkách) za 928,-Kč. Kovové popelnice jsou na OÚ skladem, plastové je možno objednat s dodáním cca 14 dní.
Objednávku lze provést na obecním úřadě osobně, telefonem i emailem. V případě jednorázového navýšení množství
odpadů (např. z důvodu návštěvy, úklidu apod.), je možno zakoupit na Obecním úřadě speciální PE pytel, který bude při
pravidelném svozu komunálního odpadu odvezen. Cena jednoho pytle je 12,-Kč
TJ Sokol Radslavice provede v obci v sobotu 22.září sběr železného šrotu. Svoz od 9 hod. Podpořte sportovce a staré
železo připravte před dům. Vystěhování těžších kusů lze dohodnout předem či při sběru.

Sbírka ošacení Dne 20.9.2007 od 17 do 19 hod. se uskuteční v Kulturním domě – vchod do bývalého kina
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA dámského, pánského a dětského oblečení, lůžkovin, ručníků, utěrek, záclon a látek, dále
nádobí bílého i černého, sklenic – vše jen funkční, peří, peřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek. Z ekologických
důvodů nelze vzít: obnošené boty, kožichy, oděvy z umělých vláken, kabáty.

Vodné stočné V době od 1.10. do 8.10. proběhne odečet stavu vodoměrů za období 4/2007 – 9/2007.
Hotovostní úhrada vodného a stočného bude vybírána na OÚ ve dnech 17.10. – 1.11.2007. Současně bude vybírána
platba za uložení st.odpadu na dvoře OÚ, př. všechny předchozí nedoplatky. Na základě vyúčtování kalkulace ceny a
nákladů na dodávku vody v posledních čtyřech letech rozhodla rada obce o zvýšení vodného se od 1.10.2007 z 11,- na
13,- Kč. Cena za odvedení odpad.vod se nemění. Vyúčtování jsou k dispozici na webové stránce obce.

Z knihovny: Kurz pletení z pedigu se bude konat v pátek 12.října na Hasičské zbojnici. Plést budeme košíčky,
zvonečky, nebo další výrobky podle vašeho zájmu. Na kurz je třeba se předem přihlásit. Cena kurzu zůstává 150,- Kč.
Paní Poláková se bude věnovat začátečnicím i mírně pokročilým. Přihlášky a další informace dostanete přímo v knihovně.
Týden knihoven. Celostátní akce na podporu a propagaci knihoven. Letos probíhá týden knihoven od 1. do 8. října.
V naší knihovně můžete využít, kromě pravidelných služeb, tuto nabídku:
 Dny otevřených dveří – pozvání i pro nečtenáře k prohlídce knihovny
 čtenářská amnestie- tento týden odpustíme všem zapomnětlivým čtenářům poplatky z prodlení za pozdní vrácení
vypůjčených knih a časopisů
 Pro čtenáře budou připraveny k půjčování žhavé novinky nakoupené do stálého fondu.
 Můžete se zapojit do ankety a zodpovědět otázku :
Kde si čtu nejraději, Moje oblíbené místo a poloha při čtení
 Setkání s Broučky - ve čtvrtek 27.září se budeme věnovat dětem mladšího
školního věku, prožijí večer a pokud budou chtít tak možná i noc v knihovně. Budeme
si hrát, vyrábět, povídat a číst z dětské knížky, kterou znají dobře i jejich rodiče a
prarodiče. Od prvního vydání knihy uplynulo již 130 let. Protože jsme omezení velikostí
prostoru knihovny, je třeba se na Setkání s Broučky přihlásit předem.
Obec Radslavice ve spolupráci se školami mateřskou a základní připravuje na konec října podzimní
výstavu dýní, zahradních výpěstků a výrobků ručních prací. Součástí výstavy bude i soutěž o největší
dýni, nejkrásnější tvar dýně, dýňové strašidlo, aranžmá z podzimních výpěstků. Aby byla tato výstava opravdu bohatá,
bude zapotřebí spousta exponátů. Nabídněte nám k vystavení své zahradní výpěstky, květiny, aranžmá nejen z dýní, ale i
různé výrobky vyšívané, pletené, háčkované, paličkované, keramické, malované, fotografie, obrázky, výrobky ze dřeva,
z těsta, a všechno další, na co se vztahuje moto naší výstavy: TEN UMÍ TO A TEN ZAS TOHLE .......Chceme, aby
výstava sloužila jako hold lidské zručnosti, šikovnosti,umu a dobrých nápadů, a zároveň byla inspirací pro všechny
návštěvníky. Informace vám poskytnou členové komise kulturní, školské a tělovýchovné, získáte je i v knihovně. Kdo je
šikovný pěstitel, a bude mít nadbytek dýní, nabídněte je, prosím, dětem ke dlabání na strašidla prostřednictvím školy,
knihovny nebo na Obecním úřadě. Děkujeme.

Kostel sv.Josefa V letošním roce si připomínáme 75. výročí posvěcení dominanty naší obce, filiálního kostela sv.
Josefa. Protože na počátku 30. let 20. stol. Radslavice neměly vlastní kostel, ale jen kapli sv. Floriána, bylo velkým
přáním radslavských občanů, mít v obci vlastní kostel. A tak se také v roce 1932 stalo.
Po získání potřebných schválení, byl zvolen návrh stavitele Ing. Metoděje Matušky z Bystřice pod Hostýnem a odkoupen
obecní pozemek pro stavbu kostela. Na jaře 1932 tedy mohlo být započato se stavebními pracemi. Dne 25. dubna se
začaly kopat základy. Jak je zaznamenáno v obecní kronice: „Stavba nerušeně a tiše pokračovala, a tak v slunné a teplé
pondělí svatodušní dne 16. května 1932 došlo k slavnosti svěcení a klepání základního kamene, který posvětil konc. rada
P. Metoděj Směták, farář v Dřevohosticích za asistence p. faráře P. Metoděje Zemánka z Pavlovic.“
V sobotu 2. července vztyčen na kostel kříž. V pátek 23. září 1932 byly na
zvonici vytaženy dva zvony. Větší o hmotnosti 5 q nazýván sv. Jan, menší
o hmotnosti 3 q nazván sv. Václav. V roce 1934 byl z kaple na kostelní
věž přemístěn 3. zvon o váze 102 kg, který byl ulit ve Vídni v roce 1881 a
nesl obrazy sv. Cyrila a Metoděje. Všechny tři zvony byly v roce 1942
odebrány pro válečné účely. Jelikož bez zvonů bylo v obci smutno, byl již
následujícího roku pořízen náhradní zvon o váze 65 kg. V roce 1991 byly
zakoupeny tři nové zvony ze zvonařské dílny Marie TomáškovéDytrychové z Brodku u Přerova. Tyto byly slavnostně posvěceny 28. září
1991 biskupem Mons. Janem Graubnerem, administrátorem olomoucké
arcidiecéze. Prvý zvon o váze 490 kg nese nápis: Svatý Josefe, chraň naši
farnost. Druhý o váze 300 kg s nápisem: Svatý Václave, vyprošuj nám
živou víru. Na třetím o hmotnosti 220 kg je napsáno: Svatý Jene Křtiteli,
připravuj nás na příchod Krista. Po odbočce k historii radslavských zvonů
se vraťme k našemu kostelu do roku 1932, do okamžiku jeho slavnostního
svěcení. Již v sobotu 24. září přijel do naší obce biskup Jan Stavěl, kterého
nejprve přivítal pavlovský farář P. Met. Zemánek a představitelé obce a

Jednoty sv. Josefa. Poté se všichni odebrali do místní kaple, kde se konala pobožnost.
V obecní kronice je onen slavnostní den zaznamenán takto: „V neděli ráno 25. září před 8. hodinou po večerním deštíku
za krásné pohody přijel p. biskup z Pavlovic a odebral se v průvodu z místní kaple k novému kostelu, kde začalo
slavnostní svěcení. V době svěcení měl venku u Zlámalíkových kázání a zpívanou mši sv. P. Aug. Navrátil, kaplan
z Pavlovic a po něm slavnou mši sv. p. konc. Rada P. Met. Směták, farář z Dřevohostic. Po svěcení byla v novém kostele
sloužena tichá mše sv. J.M. nejd. p. biskupem za všechny dobrodince tohoto nového kostele. Chrám Páně posvěcen sv.
Josefu.“ Poznamenejme také, že velkou zásluhu na zbudování kostela měla Jednota sv. Josefa.
Protože byl kostel vybaven jen tím nejdůležitějším, bylo z darů dobrodinců zakoupeno další vybavení. K výzdobě kostela
uveďme, že v roce 1944 provedl dekorativní malíř kostelů Josef Ježek z Bystřice pod Hostýnem malbu kostela. Na stěně
za hlavním oltářem se vznáší deset cherubů, kteří se klaní sv. hostii v oblačné monstranci. Kolem vítězného oblouku stojí
nebo klečí naši svatí čeští patronové vzdávající úctu Kristu Králi. (Poznáte je všechny? Zkuste to někdy!) Na bočních
stěnách je zobrazen sv. Josef v kruhu sv. rodiny a na smrtelném loži. Kazatelnu pak zdobí Ježíš- Dobrý pastýř. Okno za
hlavním oltářem zdobí vitráž zobrazující patrona kostela sv. Josefa. Interiér kostela se také nachází sochy svatých:
Božského Srdce Páně, sv. Terezie z Lisieux, Panny Marie Lurdské, sv. Antonína, sv. Václava, sv. Judy Tadeáše a oltář
Panny Marie Bolestné s Božím hrobem. Na stěnách kostela visí čtrnáct zastavení křížové cesty.
Válečná léta prožil kostel bez útrap. Postupně je však třeba provést na kostelní budově nezbytné opravy (nová fasáda,
oprava střešní krytiny, obnova vnitřních maleb, vybudování nového vstupního schodiště).
K největší změně v interiéru kostela došlo v roce 1994, kdy byl instalován nový obětní stůl, ambon, sedes a další
vybavení presbytáře, zhotovené ze světlého javoru.
Co se týče výkonu duchovní správy, nejprve zabezpečována z Pavlovic. Krátkou dobu v Radslavicích působil P. Jaroslav
Jakšík (listopad 1935- červen 1936). Po vybudování kněžského domku přichází v lednu 1939 nový duchovní správce P.
Ludvík Kuksa, který v Radslavicích působil až do své smrti v roce 1949.
Další duchovní, kteří v naší obci působili: 1951- 1958 P. František Beneš; 1958- 1961 P. Rafael Rozsypal; 1961- 1963 P.
Rudolf Kvapil; Jeden rok pak horlivě a obětavě vykonával duchovní správu P. Josef Složil, děkan a farář v Přerově, t.č.
mimo službu. Bydlel u svého bratra. Pro stáří a nemoc nemohl trvale duchovní správu vykonávat. V letech 1963- 1975 to
byl P. František Borák. Výše uvedení kněží bydleli přímo v Radslavicích. V období, kdy byla radslavská fara uprázdněna,
byla vykonávána duchovní služba kněžími z Pavlovic popř. Prosenic a Přerova. Byli to v letech 1975- 1990 P. Josef
Prášek; 1990- 1993 P. Bohumil Řezníček; 1994- doposud P. Mgr. Artur Górka
„Středem osady je kostel, středem kostela oltář, středem oltáře svatostánek. Kéž je tomu i tak v Radslavicích i v příštích
dobách ke cti Boží. Ke spáse duší, k ochraně obce, ke slávě vlasti a národa!“
Připojme se tedy i my k tomuto přání vyslovenému v „Chaloupkách“.
Martina Trumberová, kronikářka

PRÁZDNINOVÉ TÁBOŘENÍ aneb SETKÁNÍ SYSLŮ☺ v Dolních Nětčicích Není to tak dávno, co děti
mávaly vysvědčením a oznamovaly tak konec školního roku, ale hlavně začátek letních prázdnin! Některé měly
naplánovanou dovolenou s rodiči v zahraničí, některé pobyt na táborech, jiné si zas užívaly teplého počasí na
koupalištích. Snad ale každé dítě i student, mělo největší radost z toho, že nemusí ráno vstávat do školy, učit se a dělat
úkoly, ale místo toho se jen tak flákat☺. I já jsem se těšila na léto, protože jsem chtěla zažít něco, na co budu dlouho a
ráda vzpomínat. Kdyby se mě dnes někdo zeptal, co jsem skvělého zažila o letošním létě, tak mu jednoznačně a bez
váhání odpovím, že týdenní táboření v Dolních Nětčicích s MAS Záhoří- Bečva. A to je důvod proč píšu tento článek.
Chci se s Vámi jednak podělit o zážitky, ale také dostat do podvědomí činnost této skupiny mikroregionu a přilákat na
jejich akce více mladých lidí z naší obce. Za svěžího pondělního rána jsme vyrazili autobusem na cestu po okolních
vesnicích, abychom posbíraly další dušičky☺, které se nebojí zažít něco nového. Po asi hodinové cestě jsme konečně
dorazili na táborovou základnu, kde jsme byli vřele přivítáni a program mohl začít. V úvodu jsme hráli pár
seznamovacích her, po kterých následovaly různé aktivity s lanem např. jsme měli z lana vytvarovat nějaký zážitek
z léta. A tak se tam objevily třeba mrakodrapy z USA, Radegast, hasičská soutěž, motorky, skály a nebo kempování. Poté
následovalo učení vázání uzlů a vymýšlení různých lanových překážek. Ve výsledku jsme mezi stromy vytvořili kolem
10-ti lanových atrakcí, z nichž se mi nejvíce zalíbilo letadýlko☺. Následující den byla přivezena trampolína, ale hlavně
úžasná „skákadla“, kterým se říká raptory (skákací boty). Nebylo chvíle, kdy by je nikdo neměl na nohách. Když jsme se
posilnili výborným obědem, následovalo rukodělné odpoledne, někteří vyráběli sádrové otisky obličejů, jiní se pustili do
výtvarného zkrášlování skleniček a pánové se dali do stavby indiánského teepee uprostřed základny. Poté jsme se
rozdělili na 2 družstva a zahráli si hru, která mi přirostla nejvíce k srdci, a to fraesbee. Ve středu byl naplánovaný výlet na
kolech, po křivkách Pobečví. Já jako pasivní sportovec, jsem si po prvním zdolaném kopci myslela, že nemůže být
hůř…mýlila jsem se☺ Před sebou jsme měli ještě bezmála 40 km cesty. Od té chvíle jsem věděla, že to budu „jistit ze
zadu“. Asi tak v půli trasy nám dělali, podél cesty, garde vojáci, kteří tam měli zřejmě nějaké cvičení. Cílem našeho cyklo
výletu byl kostel v Lipníku n/B, kde jsme se dověděli něco o jeho historii a také poslechli několik skladeb hraných na
tamní varhany. Na zpáteční cestě jsme mimo jiné vychutnávali také krásu hradu Helfštýn. Byla to náročná, ale příjemná
cesta, na kterou bych se klidně vydala dnes znovu. Ve čtvrtek si přišli na své nejen odvážlivci skokem na lanovce vysoko
v korunách stromů, ale také manuálně zruční jedinci. Celý den se vyrábělo, buď košíky z pedigu, hrníčky na hrnčířském
kruhu, nebo zdobení sádrových masek, na kterých měly být zobrazeny naše pocity při skoku na lanovce. Nejvíce jsem se
ale těšila na pečení kuřete v Setonově hrnci. Nejdříve jsme museli vykopat díru asi 1½ m hlubokou, do které jsme
naskládaly nejdříve žhavé kameny, na ně kopřivy, kuře, opět kopřivy, kameny a nakonec se díra zasypala hlínou. Bylo
opravdu vynikající☺. V pátek jsme si hráli na pány inženýry, kteří mají postavit most v jednom souostroví a také naučit

toto tamní domorodce. Při hře byla domluva mezi těmito skupinami opravdu složitá, někdy až komická☺. Zbytek dne se
každý věnoval čemu chtěl např. pilování svých střeleckých dovedností střelbou z luků, skoku na lanovce, fraesbee… Byl
to ten nejlepší týden mých prázdnin.
sysel Véča ☺

V minulém čísle RN došlo k neúplnému zveřejnění údajů ve společenské rubrice a personální kronice, za což se
tímto omlouváme a dodatečně je uvádíme
Společenská rubrika 2.pol. roku 2007 - doplnění
Personální kronika 1. pololetí 2007 – doplnění
70 let Sušeňová Marie 71
Narození:
Bouchal Ondřej,Dolní 112

Hábová Marie
186
Gela Josef
93
Pozvání: Akce MAS – komunitní plánování sociálních služeb MAS Záhoří-Bečva pořádá 4.veřejné setkání k
projektu komunitního plánování sociálních služeb. Informační schůzka se uskuteční: na Obecním úřadě v Prosenicích
v úterý 18.9. 2007 od 17,30 - 19 h. a v Kulturním domě v Pavlovicích u Př. ve čtvrtek 20.9. 2007 od 17,30 - 19 h. Na
programu je představení vize a hlavních problémů, které občané pociťují v sociální oblasti a představení Centra pro
rodinu Ráj o.s. Pavlovice. Dosud zpracované materiály jsou k dispozici na www.maszahoribecva.cz

Akce MAS mládež – Projekt „Máme co dělat, nenudíme se u nás II pokračuje 22.září další připravenou akcí
s názvem „Zkusím to“ v Lazníčkách. Jako vždy je zajištěn svoz autobusem. Podrobný program je uveden na
tradičním letáku k akci nebo jej naleznete na www.maszahoribecva.cz.
Hodová mše – v neděli 30.9. bude v kostele v Radslavicích slavnostní hodová mše se zpěvy. Začátek v 10,30 hodin.
Všichni jsou srdečně zváni.
Sbor dobrovolných hasičů hledá: Ženy, slečny, děvčata, nudíte se? Chybí vám zábava? S námi se nudit nebudete.
Pakliže je vám mezi 17 - 99 lety a máte chuť zkusit něco nového, tak se připojte k nově vznikajícímu ženskému týmu
SDH Radslavice. V případě zájmu se dostavte ve čtvrtek 20.září v 19 hodin před hasičskou zbrojnici v Radslavicích.
Nové zájemce rád přivítá i kolektiv mladých hasičů. Zvány jsou všechny děti od 6 do 14 let věku. Informace pro děti
i rodiče poskytne vedoucí kolektivu pan Svatopluk Libigr, V Zahradách 276.

Jak jste na tom se svými doklady? Máte platný občanský průkaz?
Občanské průkazy
bez strojově
čitelných údajů (viz
výše) končí platnost
podle doby vydání
dokladu a to
následovně: vydané
do 31.12.1998
nejpozději
31.12.2007; vydané do 31.12.2003 nejpozději 31.12.2008. Pro občany narozené před 1.1.1936 platí výjimka – občanské
průkazy s vyznačením doby platnosti „bez omezení“ zůstávají nadále platné.
Občanské průkazy se
strojově čitelnými údaji
(viz níže) jsou vydávány
od druhé poloviny roku
2000 a platí po dobu
v nich uvedenou

Máte platný řidičský průkaz?
O výměnu řidičského průkazu řidič požádá na přepážce MM Přerova,
nám. TGM 16 – v 1. poschodí objektu EMOS. Zde obdrží žádost, kterou
mu pracovníci pomohou vyplnit. Povinná výměna řidičského průkazu
nepodléhá správnímu poplatku, pokud nedochází současně ke změně
údajů zapisovaných do řidičského průkazu. Pro rychlejší vyřízení této
záležitosti se lze objednat internetem na www.mu-prerov.cz
http://ke.customer.decent.cz/a002/obj/wc-objcal.php?cin=3

