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NOUZOVÝ STAV V SOUVISLOSTI
S COVID-19
V souvislosti se zabráněním šíření viru COVID-19 vydal stát soubor opatření,
která jsou občané, firmy a instituce povinni dodržovat. Státem byla zřízena
webová stránka https://koronavirus.mzcr.cz/ s veškerými informacemi
a opatřeními. Lze využít také stránky MV ČR - coronavirus-informace.
Pro městys Choltice nouzový stav a omezení volného pohybu znamená:
• Úřad městyse Choltice je uzavřen.
Podrobnosti jsou uvedeny na níže.
• ZŠ je uzavřená.
• MŠ Choltice je od 17.3.2020
uzavřená.
• Tělocvičny ZŠ jsou uzavřené.
• Dětské hřiště Pod Zámkem a ve
sportovním areálu jsou uzavřeny.
• Sportovní areál a discgolfové hřiště
jsou uzavřeny.
• Fotbalová utkání a tréninky Slavoje
Choltice jsou zrušeny.
• Cvičení jógy je zrušeno.
• Autobusová doprava funguje v režimu „prázdniny“.
• Železniční doprava funguje bez
omezení.
• Údržba a úklid městyse fungují
omezeně.
• Svoz odpadu funguje bez omezení.
• Svoz velkoobjemového a elektro
odpadu se neruší.
• Knihovna městyse je uzavřená.
• Zámek Choltice je uzavřený.

• Diskotéka Zámek Choltice je
uzavřená.
• Lukostřelecké závody 21.3.2020
jsou zrušeny.
• Promítání unikátních krátkých
filmů z Pardubic, Choltic a okolí dne
27.3.2020 je zrušeno.
• Zápis do 1. třídy ZŠ Choltice je
zrušen. Náhradní termín bude včas
oznámen.
• Slavnostní otevření Centra denních
služeb a koncert Corvus Quartet
4.4.2020 jsou zrušeny.
• Dětský karneval na zámku a zahájení zámecké sezóny dne 4.4.2020
jsou zrušeny.
• Ukliďme Česko dne 5.4.2020 je
zrušeno.
• Turnaj v discgolfu Hunters Tour
11.4.2020 je zrušen.
• Liga mladých hasičů o pohár
městyse Choltice 18.4.2020 je
zrušena.
• Noc s Andersenem 17.4.2020 je
zrušena.

Úřad městyse Choltice - omezení
Úřad městyse Choltice je do 24.3.2020 uzavřen. Vyřídíme pouze
neodkladné úřední záležitosti. Žádáme občany, aby dodržovali doporučená
hygienická pravidla.

Úprava úředních hodin:
Pro veřejnost neúřadujeme. Telefonní čísla pro neodkladné záležitosti:
Starosta: Mgr. Tomáš Bolek 606 660 226
Podatelna včetně sociální pomoci: 466 972 200 (pouze od 8 do 15 hod.)

www.choltice.cz

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, nacházíme se
v nouzovém stavu. Tedy ve stavu, který
spousta z nás nikdy nezažila, možná
o něm někdy slyšela, ale nedovedla si
představit, co to pro nás znamená.
Bojujeme s virovou nákazou. Je to
nepřítel velmi těžký a zákeřný. Pro jeho
poražení se musíme dočasně vzdát
svého pohodlí, svých koníčků, svého
svobodného pohybu. Vzdejme se toho
všeho dočasně, abychom si potom, co to
skončí, a my všichni budeme v tomto
boji úspěšní, mohli opět svobodně žít.
Řiďme se pokyny epidemiologů, chraňme sebe, své blízké, buďme ohleduplní
ke svému okolí.
Situace s nákazou se dynamicky vyvíjí,
a proto čerpejme aktuální informace
z veřejnoprávních médií a důvěryhodných informačních serverů. Hlídejme
čerstvé informace každý den.
V našem zpravodaji Vám poskytneme
informace o stavu a opatřeních, která
jsou aktuální dne 16.3.2020. Ale v době,
kdy budete zpravodaj číst, bude vše asi
někde jinde. Berte to prosím v potaz.
Do tohoto čísla jsme připravovali
informace o našich záměrech na nejbližší období - chystáme se rekonstruovat
knihovnu, revitalizovat Podrybníčky
a Marešák a věnovat se dalším věcem.
Toto všechno bude vykonáno, ale nejdříve se musíme vypořádat s tím, co
ohrožuje naše zdraví. Tak aspoň kratičká
informace: zkoušíme nový formát zpravodaje, který bude i částečně barevný.
Snad se Vám bude líbit.
Přeji Vám všem, abyste v tuto nelehkou
dobu měli pevné zdraví a sílu pomoci
slabším, neztráceli pozitivní mysl a věřili,
že to všechno šťastně dopadne.
Tomáš Bolek, starosta
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Úřad městyse Choltice - omezení

(pokračování ze str. 1)

Omezení plateb v hotovosti
Pokladna úřadu je do odvolání uzavřena. Prosíme občany,
aby po otevření úřadu omezili platby v hotovosti na
pokladně úřadu a upřednostňovali platby na účet:
156234161/0300 (variabilní symboly pro TKO trvalý pobyt
je rodné číslo, pro ostatní sdělíme VS v časech od 8:00 do
11:30 hodin na čísle tel.: 466 972 200).

Pokud potřebujete uhradit platby v hotovosti (nájem,
poplatky), nebo si vyzvednout bonus za třídění, odložte
návštěvu úřadu na konec dubna a květen. Splatnost
poplatků se prodlužuje do konce května.
Známky na popelnice budou kontrolovány až od června
2020.

Sociální pomoc pro seniory
Kontakt na pracovníky městyse v případě informací týkajících se
sociální pomoci: 466 972 200 - v době od 8:00 do 15:00 hod.

- Ing. Jana Pajerová (jana.pajerova@choltice.cz )
- Ing. Lada Horáčková (lada.horackova@choltice.cz)

Svatby, pohřby
Svatby po dobu zákazu volného pohybu nelze konat. Po
zrušení zákazu budou termíny projednány se snoubenci.

Pohřby se neruší, ale je třeba dodržet aktuální pravidla pro
nouzový stav.

Na koho se obrátit, když mám potíže
V případě, že bude mít občan obavy o svůj zdravotní stav
související s novým koronavirem, je třeba, aby telefonicky
kontaktoval svého registrujícího lékaře nebo lékařskou

pohotovostní službu, popřípadě místně příslušnou krajskou
hygienickou stanici, kde mu poskytnou informace o dalším
postupu v závislosti na zjištěných skutečnostech.

Nová informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212
V případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života volejte linky 155 a 112.
Krizová linka Krajské hygienické stanice Pardubického kraje:
v pracovní dny 14:00 - 19:00, o víkendu 09:00 - 19:00 hodin, telefon: +420 602 730 251
V pracovní dny lze volat rovněž na telefonní čísla protiepidemických oddělení (Pardubice, Chrudim,
Svitavy a Ústí nad Orlicí).
MUDr. Hemžský - praktický lékař Choltice: 466 972 172
Aktuálně o koronaviru na webu Ministerstva zdravotnictví ČR: https://koronavirus.mzcr.cz/

Přehled rozhodnutí Zastupitelstva městyse Choltice
na 2. zasedání konaném 9. 3. 2020
Zasedání Zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako „zastupitelstvo“) se konalo 9. 3. 2020 od 18:00 hod. v zasedací
místnosti Úřadu městyse Choltice. Zúčastnilo se ho 10 zastupitelů a 5 občanů.
Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o probíhajících a plánovaných opravách a údržbě obecního
majetku.
Starosta a Pavel Vančura informovali o probíhajících stavebních akcích:
Výměna oken v kapli sv. Romedia - všech 8 oken je vyměněno, omítky vyspraveny. Od 9.3. začne demontáž lešení, pak bude
následovat úklid a instalace lavic. NPÚ celou akci průběžně kontroloval. Využili jsme lešení a zdokumentovali výzdobu
v horních patrech kaple. Rozpočet na akci byl 720 tis. Kč. Náklady by mohla snížit dotace z MK ČR, ale rozhodnutí o přidělení
ještě nemáme.
Restaurování Božích muk u cesty na Svinčany - ve čtvrtek 27.2.2020 byly BM u cesty na Svinčany demontována a odvezena
do ateliéru restaurátora Jiřího Fingera. V ateliéru budou kompletně zrestaurována a poté vrácena zpět k cestě, i když o pár
metrů dál, aby nestála pod vzrostlými třešněmi.
Likvidace přerostlé zeleně u cest do Podhorek - od ledna prořezáváme keře a stromy, aby nezasahovaly do cest. Na
některých místech muselo dojít k úplnému pokácení nahnilých či nalomených stromů. Tato místa budou znovu osázena
novými vhodnými stromy a keři.
Příprava podkladů pro žádost do PZAD - zámek Choltice - Městys Choltice chce požádat o zařazení zámku Choltice do
programu MK ČR na záchranu architektonického dědictví. Po zařazení bychom mohli pravidelně čerpat dotace opravu
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zámku. Starosta informoval o dalších průběhu příprav podkladů. Uskutečnilo se jednání s projektantem Ing. Rohlíčkem, na
kterém jsme si upřesnili postup prací v letošním a příštím roce a diskutovali o možném strategickém zaměření zámku
Choltice. Dále se uskutečnilo jednání s radním Pardubického kraje za cestovní ruch René Živným. Na tomto jednání jsme
panu radnímu prezentovali svůj záměr s opravou zámku a úvahy o následném využívání zámku. Pan radní náš záměr přivítal
a slíbil mu podporu ze strany Pk. Bylo diskutováno budoucí postavení zámku Choltice ve strategii rozvoje turistiky
a cestovního ruchu Pk.
Revitalizace Malých a Velkých Podrybníčků - kácení je téměř u konce, průběžně dochází k úklidu větví. Prostor kolem obou
rybníků bude tedy připraven k zahájení stavebních prací, které plánujeme zahájit v srpnu. Jako zhotovitel akce byla vybrána
firma POPR s.r.o. s cenou 4 295 500 Kč vč. DPH. Rozhodnutí o dotaci jsme zatím neobdrželi.
Revitalizace Marešáku - je s ní uvažováno na rok 2021. Obdrželi jsme dotaci ve výši 60 %.
Rozpočtové náklady jsou 4 392 tis. Kč, naše spoluúčast bude 1 757 tis. Kč. V nejbližší době zahájíme výběrové řízení na
zhotovitele stavby.
Rekonstrukce bytu v DPS čp. 160 - na konci února byla zahájena rekonstrukce bytu v přízemí. Provádí se přezdění části
popraskané příčky a bude položena nová podlaha.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje na akci
Modernizace knihovny městyse Choltice.
Starosta informoval, že městys Choltice získal dotaci od Pardubického kraje na rekonstrukci knihovny ve výši 400 000 Kč.
Smlouvu o dotaci musí schválit zastupitelstvo městyse. Knihovna bude uzavřena 30. 4. 2020 a stavební práce začnou
počátkem června. Po dobu rekonstrukce knihovny bude zřízen náhradní výpůjční prostor v bývalém dětském oddělení
zdravotního střediska. Dokončení předpokládáme v říjnu.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku.
Starosta seznámil s hlavními body OZV č.1/2020 o veřejném pořádku. Zůstává ustanovení o regulaci hlučných činností a to
v neděli od 12:00 hodin a zůstává zákaz používání pyrotechnických výrobků, s výjimkou v době od 18:00 hodin, dne 31.12.
do 3:00 hodin dne 1.1. Zastupitelé se shodli, že od letošního roku nebude městys Choltice organizovat ohňostroj na
čarodějnice a jiné obecní akce. Rovněž nebudou vydávány výjimky pro jiné organizátory akcí.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, kterou se stanovují pravidla pro volný
pohyb psů po veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.
Starosta seznámil s hlavními body OZV č.2/2020, kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů po veřejném prostranství
v místní části Choltice. Pro místní části Ledec a Podhorky se omezení pohybu psů nenavrhuje, i když se zvažovalo. Volné
pobíhání psů je možné v místní části Choltice pouze na louce za Severní ulicí p.č. 180/44.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo obecně závaznou vyhlášku č.3/2020, kterou se vydává požární řád.
Starosta seznámil s hlavními body OZV č.3/2020, kterou se vydává požární řád. Vyhláška byla zaktualizována podle dnes
platných předpisů.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo název ulice Západní pro ulici na pozemku p.č. 2150 v k.ú. Choltice.
Městys Choltice obdržel žádost od majitele RD k pojmenování ulice. Jedná se o ulici v lokalitě Choltice západ, pozemek
p.č. 2150. Největší podporu ze strany zastupitelů získal název Západní. Názvy jako Třešňová, Vincence Daňka či Karla
Kabeláče dostatečnou podporu nezískaly. Po schválení názvu ulice bude název zapsán do RUIANu a stane se oficiálním.
Starosta v této souvislosti dále informoval o zahájení prací na aktualizaci pasportu místních komunikací. Městys Choltice
má od listopadu roku 2019 novou katastrální mapu. Budou aktualizovány pozemky, na kterých komunikace leží. Současně
budou navrženy směny, koupě či prodeje pozemků pod komunikacemi. Nový pasport, včetně majetkoprávního vypořádání
pozemků pod komunikacemi, by měl být dokončen do konce roku 2020 a předložen zastupitelstvu ke schválení.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku parc. č. 961/3 k.ú. Choltice o výměře 63 m2, za cenu 80 Kč/m2
a úhradu režijních nákladů ve výši 4500,- Kč paní Olze Urbanové, bytem Choltice, Lipoltická 259.
Zastupitelka Olga Urbanová oznámila, že je v tomto bodě ve střetu zájmů, jelikož je žadatelkou o koupi parcely. Žadatelka
projevila zájem o odkoupení tohoto pozemku, protože leží mezi dvěma pozemky v jejím vlastnictví.
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Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku parc. č. 55/3 k.ú. Choltice o výměře 71 m2 za cenu 80 Kč/m2
a úhradu režijních nákladů ve výši 4500,- Kč žadateli.
Vlastníci přilehlého domu projevili zájem o odkoupení tohoto pozemku, protože jej dlouhodobě v dobré víře užívají jako
zahradu u svého domu. Městys Choltice nemá s pozemkem žádný záměr.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku parc. č. 55/4 k.ú. Choltice o výměře 163 m2 za cenu 80 Kč/m2
a úhradu režijních nákladů ve výši 4500,- Kč žadatelům.
Vlastníci přilehlého domu projevili zájem o odkoupení tohoto pozemku, protože jej dlouhodobě v dobré víře užívají jako
zahradu u svého domu. Městys Choltice nemá s pozemkem žádný záměr.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku parc. č. 55/5 k.ú. Choltice o výměře 135 m2 a pozemku parc.
č. 55/6 k.ú. Choltice o výměře 63m2 za cenu 80 Kč/m2 a úhradu režijních nákladů ve výši 4500,- Kč žadateli.
Žadatel je vlastník sousedícího domu, dlouhodobě pozemky užívá jako zahradu. Městys Choltice nemá s pozemkem žádný
záměr.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku parc. č. 902/4 k.ú. Choltice o výměře 19 m2 , parc. č. stav.
315/1 k.ú. Choltice o výměře 7m2 a parc. č. stav. 316/1 k.ú. Choltice o výměře 5m2 za cenu 80 Kč/m2 a úhradu režijních
nákladů ve výši 4500,- Kč žadatelům.
Žadatelé vlastnící přilehlý RD projevili zájem o odkoupení těchto pozemků, protože je dlouhodobě v dobré víře užívají a na
pozemcích parc. č. stav. 315/1 a 316/1 existuje stavba jejich garáže již cca 45 let. Městys Choltice nemá s pozemky žádný
záměr.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo dodatek č.2/2020 ke smlouvě č. 024/02 o odvozu odpadu.
Svozová firma SOP a.s. požaduje zavedení úhrady recyklačního poplatku za papírové odpady. Již dnes platí městys svozové
firmě recyklační poplatek ve výši 690 Kč/t za odebrané plastové odpady.
Od 1. 3. 2020 bychom měli platit stejně vysoký poplatek za papírové odpady. Důvodem je nezájem zpracovatelů odpadu
o tento odpad a následné problémy s jeho odbytem.
Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí bod různé. V tomto bodě bylo projednáno:
Narušování veřejného pořádku v Cholticích
Starosta informoval o množících se problémech s chováním místních výrostků. Dochází k ničení zařízení na koupališti, ničení
laviček v parku a oboře, odhazování odpadků, včetně házení odpadků do zahrad, hlasité pouštění hudby v parku a na
koupališti. Jako možný problém se jeví také scházení se omladiny v domě místního občana, kde je podezření na požívání
alkoholu a omamných látek nezletilými.
Dalším problémem je také chování školáků čekajících na náměstí na autobus. Zde dochází k poškozování vybavení zastávky,
budovy pošty a bytového domu. Velkým problémem je také hluk dětí a jejich vulgarita a odhazování odpadků na zem.
Možná již nastal čas na zvážení pořízení kamerového systému pro problémové části městyse.
Zastupitelé informaci včetně návrhu prodiskutovali a dohodli se na dalším projednání na nejbližší poradě zastupitelů.
Pozvánka na slavnostní otevření Centra denních služeb
Lenka Brožková, předsedkyně spolku Další cesta, z.s., pozvala všechny přítomné na sobotu 4.4.2020, kdy bude od 15:00
hodin slavnostně otevřen denní stacionář pro hendikepované občany Centrum denních služeb a od 17:00 hodin se
uskuteční koncert smyčcového kvarteta Corvus Quartet v Zámecké restauraci. Samotný provoz centra začíná již 1.4.2020.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2015787/VB/1, Choltice
Nádražní-knn-Teterová.
Jedná se o zřízení věcného břemena k pozemkům parc. č. 952/1, 645/5, 1023 a 629/13 k.ú. Choltice, do kterých byl uložen
kabel nízkého napětí.
Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání
zastupitelstva.
Starosta informoval o níže uvedených záležitostech:
•
ČSÚ bude zjišťovat životní podmínky domácností od 16.3 do 24.5.2020.
•
Příprava podkladů pro žádost do PZAD zámek Choltice.
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•
Přemnožení nutrií na Struze.
•
Veřejné projednání změny č. 1 územního plánu (bude schvalováno v červnu).
•
Vlajka pro Tibet bude.
•
Nový formát Choltického zpravodaje.
•
Program kulturních a sportovních akcí.
Nejbližší akce: 13.3. - ples městyse, 21.3. - lukostřelecké závody v oboře (Kentaur Pardubice), 27.3. - promítání unikátních
krátkých filmů z Pardubic, Choltic a okolí, 3.4. - cestovatelská přednáška pana Hauka, 4.4. - dětský karneval na zámku,
5.4. - ukliďme Česko.
Zastupitelstvo městyse Choltice projednalo podnět paní Moniky Horáčkové na možné zneužití jména městyse Choltice
na sociální síti Facebook a konstatuje, že v použití názvu Močky Choltice neshledává zneužití jména městyse Choltice.
Dne 4.3.2020 zaslala majitelka RD v Cholticích paní Monika Horáčková podnět zastupitelstvu na možné zneužití jména
městyse Choltice na sociální síti Facebook. Údajně je zde umístěna stránka s názvem "Močky Choltice", která obsahuje
fotografie a dvě videa s nevhodným obsahem, přičemž je explicitně použito oficiální jméno Městyse Choltice. Video,
obsahující rozbíjení vraku auta kladivem, zachycuje na malý okamžik i přítomnost malého dítěte.
Zastupitelé měli možnost si výše uvedenou stránku prohlédnout a po diskusi se přiklonili k názoru, že v použití názvu
"Močky Choltice" neshledávají zneužívání jména městyse Choltice.
Další zasedání je naplánováno na 11.5.2020.
Fotoreportáž z opravy kaple

Choltický zpravodaj vydává Úřad městyse Choltice. Autorem neoznačených příspěvků je starosta Mgr. Tomáš Bolek.
Choltický zpravodaj je od 23. 5. 2012 zaregistrován pod evid. číslem MK ČR E 20784.
V případě zájmu o otištění příspěvku kontaktujte knihovnici Radku Zelenkovou (knihovna@choltice.cz)
či starostu Mgr. Tomáše Bolka (starosta@choltice.cz).

