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Zprávy z radnice ………….. 

USNESENÍ č.  3/2011 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MĚŘÍNA, KONANÉHO DNE 29.6. 2011 
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MĚŘÍNA : 
I.SCHVALUJE 
 1. Plán práce finančního výboru pro rok 2011. 
2. Zprávu finančního výboru.  Zprávu kontrolního výboru. 
3. Rozpočtové opatření č. 3/2011 ze dne 17.6.2011 ve výši 372 595,- Kč 
4. Celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet městyse za rok 2010 
   včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního 
  samosprávného celku bez výhrad. 
5. Bezúplatný převod pozemků a vypracování žádosti o tento bezúplatný převod  
 spoluvlastnických podílů lesního práva Dominikalistů. 
6. Úplatný převod pozemků a vypracování žádosti o tento úplatný převod spoluvlastnických  
 podílů lesního práva Domikalistů 
7. Podání žádosti o převod pozemků v k.ú. Měřín pod ostatními komunikacemi ve vlastnictví  
 Pozemkového fondu ČR do vlastnictví městyse dle zákona  č.92/1991 Sb. z PF ČR. 
8. Podání žádosti o převod části pozemku  p.č. 1370 ( naproti č.p. 33) z majetku Kraje Vysočina  
 do majetku městyse Měřín. 
II.BERE NA VĚDOMÍ   
     1.     Informace z jednání rady městyse. 
     2.     Zprávu o činnosti Školy umění v Měříně za rok 2010. 
     3.     Platnost rozhodnutí ZMM ze dne 26.6.2000 , bod 14 o prodeji obecních pozemků v k.ú. 
             Pustina. Vzhledem k úmrtí jednoho ze žadatelů – manžela ,budou uvedené nemovitosti  
             prodány pouze jednomu žadateli . 
     4.     Informace o integrovaném systému nakládání s odpady k Kraji Vysočina. 
     5.     Informace o vlastnictví pozemků a místní komunikace na Arnolec. 
     6.     Informace o rekonstrukci silnice II/602. 
III. NESCHVALUJE  
1.         Prodej pozemků p.č. 296, 297 a 158/5 v k.ú. Pustina. 
       Ivo Rohovský   Ing. Jiří Servít 

 

P o z v á n k a      na jednání Zastupitelstva městyse Měřína,  
které se  bude konat  ve středu dne 7.9.  2011 v 17.00 hod. v zas. místnosti úřadu městyse 

Program : 
1. Zahájení 

určení ověřovatelů zápisu jednání 
2. Stanoviska občanů k projednávaným věcem v souladu s ust.§ 16, odst. 2,  

písm. c  zákona o obcích  č.128/2000 Sb. ve znění předpisů pozdějších 
3. Informace z jednání rady městyse ( dále RM) 
4. Zpráva kontrolního a finančního výboru 
5. Výstavba kanalizačních sběračů na ulicích Poštovní, Zahradní a Za Hřbitovem 
6. Výstavba kanalizačního sběrače na ulici Náměstí (u kapličky) 
7. Doplnění podkladů k projektové dokumentaci rekonstrukce silnice II/602 v Měříně (varianta 

řešení úpravy náměstí) 
8. Žádost o uhrazení vícenákladů na sociální zařízení – Pustina šatny 
9. Rozpočtové opatření č.4 /2011 
10. Informace o vyhlášení záměru prodeje pozemku pod kioskovou trafostanicí v lokalitě Balinka 
11. Prodej pozemku p.č. 1202 a části pozemku p.č. 1201/3 v k.ú. Měřín 
12. Informace o rozhodnutí hygieny a veřejného ochránce práv ve věci přijímání dětí do MŠ 
13. Diskuse  
14. Závěr 



 
Výpis č. 14 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 13. 7. 2011  
 
1. RM schválila program jednání 
 
2. RM rozhodla na základě žádosti a zveřejnění záměru pronájmu souhlasit s pronájmem části 
pozemku 730/1 o výměře 150m2 dle č.j. 495/11. Na pronájem bude uzavřena smlouva. RM vzhledem 
k využití pozemku jako skladovacího stanovuje cenu  3,-Kč za 1m2 a rok.  
Usnesení RM14-2-11 
 
3. RM rozhodla na základě žádosti a zveřejnění záměru pronájmu souhlasit s pronájmem části 
pozemku parc.č. 730/1 o výměře 100m2 v k.ú. Měřín dle č.j.538/11. Na pronájem bude uzavřena 
nájemní smlouva. RM vzhledem k využití pozemku jako skladovacího stanovuje cenu pronájmu 3.-Kč 
za 1m2 a rok. Usnesení RM14-3-11 
 
4. RM vzala na vědomí výpověď z pronájmu bytu městyse v domku u školy k datu 30. 6. 2011 dle 
č.j.630/11. Usnesení RM14-4-11 
 
5. RM rozhodla pronajmout uvolněný byt v domku u školy dle č.j.549/11. Na pronájem bude 
uzavřena nájemní smlouva. Usnesení RM14-5-11 
 
6. RM projednala zprávu Finančního úřadu VM o provedené daňové kontrole za období let 2008 a 
2009 se závěrem bez závad dle č.j. 555/11. RM se zprávou souhlasí. 
Usnesení RM14-6-11 
 
7. RM projednala žádost o pronájem obecního bytu dle č.j.573/11. Vzhledem k Usnesení RM14-5-11 
není žádný byt ve vlastnictví městyse volný. Žádost bude zařazena do seznamu žadatelů o byt. 
Usnesení RM14-7-11 
 
8. RM rozhodla schválit Smlouvu o úhradě zeleného bonusu k elektřině vyrobené z obnovitelného 
zdroje dle č.j.577/11.Usnesení RM14-8-11 
 
9. RM projednala nabídku  pro Pečovatelskou službu městyse o vstup do Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb ČR dle č.j.578/11. RM rozhodla nesouhlasit se vstupem. 
Usnesení RM14-9-11 
 
10. RM projednala návrh přípojek vodovodu, kanalizace a plynu pro projektovaný rod. dům na 
pozemku p.č. 588/1 v k.ú. Měřín dle č.j.601/11. RM rozhodla sdělit žadateli o nutnosti následného 
napojení dle zpracovávané PD inženýrských sítí pro ulici Luční. 
Usnesení RM14-10-11 
 
11. RM vzala na vědomí žádost Moravské národní obce o vyvěšení moravské zemské vlajky dne 5. 
července dle č.j.579/11. Usnesení RM14-11-11 
 
12. RM projednala žádost Jar. Holého, Čes. Budějovice o pronájem veřejného prostranství pro pouť 
v roce 2012 dle č.j. 588/11. RM rozhodla projednat pronájem prostranství pro umístění pouťových 
atrakcí na počátku roku 2012. Usnesení RM14-12-11 
 
13. RM vzala na vědomí Rozhodnutí KÚ kraje Vysočina o provozování kanalizace v městysi 
Vodárenskou akciovou společností dle č.j. 603/11 .Usnesení RM14-13-11 
 



14. RM vzala na vědomí sdělení kraje Vysočina o neposkytnutí dotace na projekt v rámci Programu 
prevence kriminality dle č.j. 606/11 . Usnesení RM14-14-11 
15. RM projednala doplněnou PD na stavbu silnice II/602 v k.ú. Měřín a Pustina u Měřína o napojení 
na připravované úpravy náměstí dle č.j.53511. Dále bude vyjádření k dokumentaci obsahovat 
upozornění na zamýšlené rekonstrukce kanalizace (km 58,6,, 58,8,, 57,9 až 58,1). 
Usnesení RM14-15-11 
 
16. RM projednala vyjádření VAS a.s. k PD silnice II/602 dle č.j.623/11. RM s vyjádřením týkající se 
zastavěné části městyse souhlasí. Usnesení RM14-16-11 
 
17. RM projednala Žádost o podepsání souhlasu vlastníka pro vydání územního rozhodnutí 
s umístěním stavby (silnice II/602) na pozemcích ve vlastnictví městyse p.č. 2236, 2246, 1402/3, 1371 
v k.ú. Měřín dle č.j.572/11 
RM rozhodla s umístěním stavby souhlasit. Usnesení RM14-17-11 
 
18. RM vzala na vědomí Závěr zjišťovacího řízení o vlivu stavby na životní prostředí (stavba silnice 
II/602) dle č.j. 626/11 (Závěr je zveřejněn). Usnesení RM14-18-11 
 
19. RM projednala  změnu nájemce (z fyzické osoby na právnickou) na poskytování zdravotní péče 
v objektu městyse č.p. 552. RM projedná tuto změnu na příštím jednání RM po uplynutí doby 
zveřejnění. Usnesení RM14-19-11. 
 
20. RM projednala návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí a 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva životního prostředí na Obnovu veřejné zeleně v centru 
městyse dle č.j. 637/11. RM rozhodla návrh smlouvy schválit a pověřuje starostu podpisem. Usnesení 
RM14-20-11 
 
21. RM projednala návrh smlouvy o dílo s firmou Aqusys na provedení zakázky Lesní cesta Ujatiny dle 
č.j. 638/11. RM rozhodla návrh smlouvy schválit a pověřuje starostu podpisem. 
Usnesení RM14-21-11 
 
22. RM rozhodla požádat o příspěvek pro pracovníka veřejně prospěšných prací z tzv. „evropských 
zdrojů“  s termínem nástupu 1. 9. 2011. Usnesení RM14-22-11 
 
23. RM  otevřela nabídky na koupi nepojízdné „Babety“ a nepojízdného buldobagru „Bělorus“ 
č.j.586/11 a č.j. 465/11. 
RM rozhodla prodat malý motocykl „Babeta“ jedinému zájemci za nabídnutou cenu 1.000,-Kč. 
RM vzala na vědomí jedinou nabídku kupní ceny na nepojízdný buldobagr Bělorus. RM pověřila 
místostarostu prověřením možnosti prodat stroj jako šrotový materiál. 
Usnesení RM14-23-11 
 
24 RM byl předložen spis o 41 listech č.j. 571/11 se žádostí o „úřední vyjádření“. Z předloženého je 
patrné, že jde o spor ve vlastnictví pozemků mezi státem – Českou republikou a výše jmenovaným.  
RM vzala žádost na vědomí a pověřuje radního Mgr. Petra Matějíčka vypracováním odpovědi 
žadateli. Usnesení RM14-24-11 
 
25. RM rozhodla schválit odměnu ředitelce ZŠ Měřín. Odměna bude vyplacena ze rozpočtu školy. 
Usnesení RM14-25-11 
 
26. RM projednala dodatek č. 1 smlouvy o dílo s firmou GREENBERG designing outdoor spaces na akci 
„Úprava zpracování návrhu na obnovu veřejné zeleně v centru Městyse Měřín a  projektu „Komplexní 



obnova veřejné zeleně v  městyse Měřín II. etapa“ dle č.j. 644/11. RM rozhodla dodatek a projekt 
schválit a pověřuje starostu podpisem dodatku.   Usnesení RM14-26-11 
27. RM v souladu s projektem Komplexní obnova veřejné zeleně v městyse Měřín II. etapa rozhodla 
požádat o vydání rozhodnutí povolení ke skácení dřevin v rozsahu projektu Komplexní obnova zeleně 
v městyse Měřín II. etapa. Usnesení RM14-27-11 
 
Zápis č. 15 z jednání Rady městyse Měřín konané dne 27. 7. 2011  
 
1. RM schválila program jednání 
 
2. RM rozhodla schválit změnu nájemce ( z fyzické osoby na právnickou) na poskytování zdravotní 
péče v objektu městyse  U Hřiště  552. Nový nájemce je Gynekologie Krejzlová s.r.o.  se sídlem Netín 
43. Usnesení RM15-2-11 
 
3. RM rozhodla prodat nepojízdný buldobagr Bělorus jako šrotový materiál firmě Buwol metal za 
cenu 5,- Kč za 1 kg váhy. Celková cena převýší nabídku dle č.j. 586/11 z 24. 6. 2011. RM pověřuje 
místostarostu zajištěním prodeje. Usnesení RM15-3-11 
 
4. RM vzala na vědomí odpověď Povodí Moravy na stížnost občanů na zanedbání údržby vodního 
toku Balinka dle č.j. 673/11 Usnesení RM15-4-11 
 
5. RM projednala žádost Krajského úřadu KV o vyjádření k doplnění zastávky autobusové linky  
350450 Pelhřimov – Brno o zastávku v Měříně dle č.j. 657/11. RM rozhodla s doplněním zastávky 
souhlasit. Usnesení RM15-5-11 
 
6. RM projednala žádost o vydání zákazu parkování v celém prostoru u domu Družstevní 360 (p.č. 
667/1) pro firemní, terénní, dodávkové a cizí vozidla dle č.j. 679/11 
RM rozhodla sdělit žadateli, že s ohledem na faktický charakter pozemku není oprávněna vydat jím 
požadovaný zákaz parkování vozidel na části pozemku parc.č. 667/1 v k.ú. Měřín. 
Usnesení RM15-6-11 
 
7. RM projednala žádost VM Rekostavu o vyjádření k upravené projektové dokumentaci a schválení 
smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 29/1 a 30/2 v k.ú. Pustina 
dle č.j. 676/11. 
RM rozhodla s předloženým návrhem souhlasit a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Usnesení 15-7-11 
 
8. RM projednala žádost o prodej pozemku p.č. 1202 a části pozemku p.č. 1201/3 v k.ú. Měřín dle č.j. 
689/11. RM pověřuje starostu a místostarostu provedením místního šetření. 
Usnesení RM15-8-11 
 
Výpis č. 16 z jednání Rady městyse Měřín konané korespondenčním hlasováním 1. 8. 2011 
 
1. RM projednala zprávu a protokol o otevírání obálek s nabídkami a jednání hodnotící komise na 
výběr dodavatele pro zakázku Měřín, ul. Brněnská, prodloužení chodníku a Měřín, ul. Brněnská, 
prodloužení chodníku před RD 315. RM rozhodla na základě výsledku jednání hodnotící komise 
vybrat jako nejvhodnějšího uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou firmu ARK STAV s.r.o. Rostislavovo 
nám. 59/7 Brno. Usnesení RM16-1-11 
 
2: RM projednala návrh Smlouvy o dílo na zakázku Měřín, ul. Brněnská, prodloužení chodníku a 
Měřín, ul. Brněnská, prodloužení chodníku před RD 315 dle č.j. 704/11. 
RM rozhodla s návrhem souhlasit a pověřuje starostu podpisem. Usnesení RM16-2-11 



    
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ – NEBEZPEČNÝ ODPAD 

Upozorňujeme občany, aby na sběrné místo na ulici Černická u p. Krejčího   n e o d k l á d a l i 

NEBEZPEČNÝ ODPAD  ( BARVY, ŘEDIDLA, OLEJE, AKUMULÁTORY, BATERIE  A PODOBNĚ). 

Tento odpad se zde vybírá pouze, když úřad městyse vyhlásí sběr nebezpečného odpadu a ten je 

následně odvezen!!!! 

 Dále upozorňujeme na ZÁKAZ SKLÁDKOVÁNÍ na veřejných místech jako např. starý rybník u 
kostela, Králův kopec, sjezdovka, nový hřbitov, prostor pod dálnicí  a podobně. Porušení tohoto 
zákazu bude řešeno pokutou!! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UPOZORNĚNÍ – UZAVÍRKA SILNICE V MĚŘÍNĚ 
 
V souvislosti s výstavbou kanalizačního sběrače na ulici Náměstí (u kapličky) 
dojde k překopu krajské silnice II. třídy – 602 a to 
od 8. do 12.září 2011. 
8. a 9.září bude průjezd Měřínem bude řešen semafory, 
10. a 11. září dojde k úplné uzavírce silnice. 
 
 
 
 

http://www.google.cz/imgres?q=AUTO&hl=cs&sa=X&biw=1680&bih=849&tbm=isch&tbnid=64BlZ2OSfsqSvM:&imgrefurl=http://www.srovnejpojistovny.cz/&docid=Rm-LmuNyXetybM&w=644&h=345&ei=jdRdTpjKHqX04QSSstRB&zoom=1


Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro 
občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní 
příležitost. 

 Více na  www: diakoniebroumov.org 

 

VYHLAŠUJE SPOLU S MĚSTYSEM MĚŘÍN 

SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ 
 
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ 
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,  

Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 

Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené 
Vatované přikrývky, polštáře a deky 
Obuv – veškerou nepoškozenou 
Hračky – nepoškozené a kompletní 
 
 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – 
z ekologických důvodů 
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí 
znečištěný a vlhký textil 

 
Sbírka se uskuteční :  
 

dne: 24. a 26. října 2011 
 

čas:  Pondělí  24. října   09.00 – 16.00 
  Středa    26. října  09.00 – 17.00 
 

místo: průjezd domu č.p. 101 ( zelený dům na Náměstí) 
 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 
aby se nepoškodily transportem 

 
Děkujeme za Vaši pomoc. 

 
 
 



ČETNICTVO, SBOR NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI A POLICIE ČESKÉ 

REPUBLIKY 

 V souvislosti s přemístěním České spořitelny do budovy č .113 se objevila spojitost Sboru 

národní bezpečnosti /SNB/ a Policie České republiky s dočasným sídlem v této budově. Proto jsem se 

rozhodl napsat stručnou historii o této správní represivní složce, kterou potřebuje každé společenské 

zřízení, byť s různými názvy. Pojednání o Četnictvu, Sboru národní bezpečnosti a Policii České 

republiky v Měříně bude na pokračování ve dvou zpravodajích, vzhledem k většímu rozsahu textu. 

 ZAČÍNÁME POČÁTKY VZNIKU ČETNICTVA 

Až od počátku napoleonských válek, na počátku 19.století, pečovali o pořádek a bezpečí 

v obcích a městech rychtáři, obecní sluhové / říkalo se jim také serbusové /, panští drábové a 

ponocní. Četnictvo stvořila velká francouzská revoluce. Když Napoleon zabíral se svým vojskem nová 

a nová území, potřeboval si v týlu /zázemí/ na dobytých územích zabezpečit pořádek a bezpečnost 

svými lidmi. Napoleon nechával za sebou na dobytých územích skupiny vojáků, kteří dohlíželi na 

pořádek a bezpečnost v určených obvodech. Z těchto skupin se stávala postupně pořádková 

/bezpečnostní/ služba, která byla kádrově i dislokačně organizována a dostala francouzské 

pojmenování „žandarmerie“, převedeno do češtiny jako četnictvo. /Ještě tu a tam slyšíme od starších 

občanů název „žandar“, místo četník nebo policista/. Napoleon vybudoval četnictvo systematicky a 

zaváděl je také ve všech zemích, jež ve svých výbojích zabral. Tak byla přenesena tato bezpečnostní 

instituce také za vpádu Napoleona do zemí Rakouských a stala se pak jedním ze základů státní 

represivní moci Rakousko-Uherského mocnářství a později po roce 1918 i Československé republiky. 

 Prvním a základním úkolem tehdejšího četnictva bylo udržování bezpečnosti a pořádku na 

komunikacích, ochrana občanstva před násilím, přehmaty vojska a všeobecné zajištění bezpečnosti 

osobní a majetkové. V Rakousku bylo zřízeno četnictvo jako jednotná instituce v roce 1849. Tvořilo je 

19 četnických pluků, jež byly součástí armády. Ústřední správu vedl četnický generální inspektor, 

který byl vojensky podřízen jako celý četnický sbor ministerstvu války. Pokud se však jednalo o použití 

četnictva v bezpečnostní službě, tak bylo podřízeno ministerstvu vnitra.  

 V roce 1918 po rozbití Rakouska-Uherska mohla být zemská četnická velitelství pro Čechy, 

Moravu a Slezsko převzata jako československé četnictvo bez větších překážek. Ale maďarské 

četnictvo, které se zúčastnilo odboje proti Československé republice, opustilo se všemi svými úřady 

Slovensko a Podkarpatskou Rus, kde musela být zřízena nová četnická velitelství z mužstva a velitelů 

věrných novému státu. Zákonem ze dne 14.4.1920 bylo stanoveno, že četnictvo je vojensky 

organizovaným sborem strážným k udržování pořádku a veřejné bezpečnosti. Ve výkonu 

bezpečnostní služby podléhá politickým úřadům, ve věcech výcviku, kázně, služební kontroly a ve 

věcech administrativních četnickým důstojníkům, celkově však ministerstvu vnitra. V Čechách, na 

Moravě, Slezsku, Slovensku a Podkarpatské Rusi byla zřízena „Zemská četnická velitelství“. Pro každý 

politický okres bylo zřízeno „Okresní četnické velitelství“ v čele s četnickým důstojníkem. Ve 

vybraných větších obcích byly zřízeny Četnické stanice v čele s vrchním četnickým strážmistrem. 

 Celkový stav četnictva v nově utvořené Československé republice v r.1920 byl následující: 

143 důstojníků správních, 289 důstojníků výkonných, 87 důstojníků intendančních a účetních, 12 648 

členů mužstva. 



 Zemské vojenské velitelství pro Moravu mělo sídlo v Brně. Velitelství oddělení č.13 byla 

Jihlava. K obvodnímu četnickému velitelství Velké Meziříčí patřily tyto obce: Tasov, Křižanov, Měřín, 

Radostín, Zahradiště, Rudíkov, Velká Bíteš, Osová Bitýška, Zbraslav. 

 

ZŘÍZENÍ ČETNICKÉ STANICE V MĚŘÍNĚ 

 Četnická stanice v Měříně byla zřízena dne 1.3.1875. Do té doby spadalo měřínsko k obvodu 

města Velkého Meziříčí. Podle zápisů v obecní kronice byla první úřadovna četnické stanice v Měříně 

umístěna od 1.3.1875 do 28.2.1885 v domě č.105. Tato jednopodlažní budova s několika přístavky 

stávala na náměstí vedle školy /dnes hotel Klas/ a nesla název „masné krámy“. Podle evidence domů 

a obyvatelstva v Měříně v tomto domě bydleli František a Anna Hájkovi a později Nepomucena 

Dohnalová. Měřínská obec pravděpodobně pronajala některé prostory budovy po nájemnících nově 

zřízené četnické stanici. V roce 1931 byly masné krámy úplně zbourány a odklizeny a na místě po 

demolici byl zřízen park. 

 Od 1.3 1885 do 28.2.1891 byla úřadovna stanice umístěna v domě č.22, jehož majitelem byl 

Cyril Šimek /později manželé Dupalovi, dnes rodina Říhova/. 

 1.3.1891 se stanice přestěhovala do domu č.101 na náměstí. Dům patřil Marii Švecové, vdově 

po majiteli restaurace ve Vídni. V té době měl dům úplně jiný vzhled. V prvním poschodí se nacházely 

byty, v přízemí domu byla asi do roku 1886 pošta a od roku 1891 také četnická stanice, která zde 

setrvala do 31.12.1933. Na staré fotografii z té doby vidíme, že na domě byla umístěna tabule 

s nápisem „C.K. četnická stanice“ v jazyce českém a německém. Teprve v pozdějších letech došlo 

k přestavbě domu do dnešní podoby. Dnes je vlastníkem domu městys Měřín a v přízemí byly 

v minulosti dvě prodejny a to textil a Exota-chovatel. 

 Od 1.1.1934 do 30.9.1936 se úřadovna stanice přestěhovala na krátký čas do domu č.265 

v dnešní Poštovní ulici. Dům patřil Josefu Karbašovi. Od roku 1949 je zde sídlo pošty, která je 

vlastníkem domu, který získala jako německý konfiskát.  

 Od 1.10.1936 do roku 1964 byla četnická stanice, později obvodní oddělení Sboru národní 

bezpečnosti /SNB/, přemístěno do domu č.106 na náměstí. Původním majitelem domu byla rodina 

továrníka Františka Koženého, později rodina německého státního příslušníka Josefa Ochrany. Jako 

německý konfiskát byl dům převeden po roce 1945 na Československý stát. Dnes je majitelem domu 

městys Měřín. 

 Posledním sídlem obvodního oddělení Sboru národní bezpečnosti byla od roku 1964 budova 

č.113, kterou Místní národní výbor v Měříně převedl v roce 1966 v rámci kmenového jmění bezplatně 

na ministerstvo vnitra Československé socialistické republiky, které se stalo jeho majitelem. Původně 

byla ale budova majetkem katolického peněžního spolku Raiffeisenovy záložny a byla postavena 

v roce 1934. Později po zrušení Raiffeisenovy záložny po roce 1948 tu měla sídlo Česká státní 

spořitelna. 

 Z doby nedávno minulé se znovu vracíme do historie Četnické stanice v Měříně. Ve svých 

začátcích patřily k měřínskému obvodu tyto obce: Měřín, Chlumek, Blízkov, Dědkov, Geršov, Pustina, 



Jersín, Milíkov, Nová Zhoř, Stránecká Zhoř, Otín, Frankův Zhořec, Pohořílky, Horní Radslavice, 

Pavlínov, Kochánov. V době monarchie bývali na stanici 2-3 četníci s velitelem. Velitelé v té době byli: 

Netouschek Anton: 1875 – 1878   Richter Johan:  1882 – 1895 

Klebl Josef:  1875 – 1882   Timmel Anton:  1896 – 1901 

Galouschek Albín: 1880 – 1882   Gaidosch Martin: 1901 – 1918 

Jako podřízení četníci sloužili: 

May Alois:  1875 – 1875   Špak Venceslav: 1893 – 1893 

Klebl Josef:  1875 – 1876   Gaidosch Martin: 1895 – 1897 

Neschita Johan:  1876 – 1877   Mišurec Franz:  1896 – 1897 

Strnad Franz:  1876 – 1878   Panáček Franz:  1897 – 1902 

Bednařík Tomas: 1878 – 1895   Dvořáček Rafael: 1898 – 1901 

Hrušchka Johan: 1880 – 1880   Tonn Josef:  1902 – 1907 

Kolařík Karl:  1880 – 1882   Křístula Anton:  1904 – 1908 

Krpata August:  1882 – 1884   Bystrický Josef:  1904 – 1908 

Zavadil Karl:  1884 – 1885   Soukup Richard: 1907 – 1909 

Josef Johan:  1885 – 1887   Dvořáček Rafael: 1908 – 1911 

Janský Anton:  1887 – 1892   Maliňák Paulus:  1909 – 1917 

 Od rozbití Rakousko-Uherska a vzniku Československé republiky v roce 1918 bylo na stanici 4-

5 četníků, v době protektorátu někdy i 7. Službu v Měříně konali jen 3, ostatní byli odkomandováni, 

aby střežili železniční tratě, sklady obilí a tábory německé Hitlerovy mládeže /Hitlerjungend/. 

 Velitelé stanice v době protektorátu byli: 

Zavadil Jan:  1918 – 1923   Pátek Jan:  1930 – 1934 

Pancíř Alois:  1923 – 1930   Vaněk František: 1934 – 1946 

Jako podřízení na stanici sloužili: 

Ochman Karel:   1919 – 1919   Vala Albín:  1931 – 1935 

Krupica František:  1920 – 1920   Šendler Jan:  1932 – 1936 

Šula Jaroslav:  1920 – 1921   Gajdoš Jan:  1936 – 1945 

Pecháček František: 1920 – 1921   Šádek Josef:  1937 – 1947 

Hanzl Josef:  1921 – 1925   Vychodil František: 1938 – 1945 

Radocha František: 1921 – 1935   Gloc Alfons:  1938 – 1943 

Dvořák František: 1921 – 1922   Hájek František: 1938 – 1939 

Hos František:  1920 – 1925   Přehradný Jan:  1936 – 1937 

Karkoš Tomáš:  1921 – 1924   Musil Jan:  1939 – 1945 

Tanek Stanislav: 1924 – 1929   Večeřa Jan:  1939 – 1945 

Šodr Gustav:  1925 – 1932 

Konec první části, pokračování v příštím čísle zpravodaje.     

                    Mgr.Oldřich Hnízdil 

                                                                      Kronikář městyse Měřín  

 

    



Okénko mateřské školy 
 
             Přestože vždy na začátku roku ukápne nějaká ta slzička , během několika dnů 
       je zase všechno pořádku.  Najdou se noví kamarádi, nové hračky i  zajímavé činnosti . 
 
            Prázdniny  doběhly  ke svému cíli a v naší školce je už všechno připraveno na zahájení nového 
školního roku.  Díky perfektní práci paní školnice a uklizečky se celá školka leskne a voní čistotou.  
Opravili jsme stolečky na školní zahradě ,  které obohatí  hry dětí.  Také paní učitelky finišují 
v přípravě. Tvoří výzdobu, rozdělují dětem značky, připravují nové pomůcky, píší další roční 
programy, podle kterých pak budou s dětmi pracovat , a vykonávají ještě  mnohé další práce , jež 
souvisí se začátkem nového školního roku.Nechtěla bych opomenout ani  celý tým školní kuchyně, 
který chystá pestré jídelníčky, aby u nás dětem chutnalo. 
              
           Proběhla i první rodičovská schůzka a doufám , že budeme jako v letech minulých s rodiči dobře 
spolupracovat , aby děti byly ve školce spokojené.  
Někteří rodiče byli trochu zklamaní, že jejich děti nebyly přijaty do MŠ pro nedostatek míst. 
I nám je líto, že nemůžeme vyhovět všem , ale tato situace není jen v naší školičce ale všude . 
Před několika lety byla zpracována  studie na přístavbu školy ,  náklady činily 5 mil. korun a to je  na 
obecní rozpočet mnoho. Druhým rokem jsme žádali o povolení vyjímky z počtu dětí na třídu  krajskou 
hygienickou stanici. Vyjímka byla zamítnuta. 
 
          Děti se mohou v příštím školním roce  zase těšit na divadla, která zahrají  paní učitelky a nebo 
ta, která  přijedou za námi do MŠ a my tak nemusíme jezdit do Velkého Meziříčí, ale můžeme si 
v klidu  užít každou pohádku. Cesty do Velkého Meziříčí by nás stály mnohem víc peněz( pro školku 
potřebujeme dva autobusy)  a v sále kde je tři sta dětí je soustředěnost mnohem nižší, takže  děti 
z divadla moc nemají, protože je ruší ostatní . Malé školky nemají jinou možnost a musí na divadla 
jezdit , protože  cena jednoho představení je v dnešní době od 3000 Kč a víc,   a tím by se vstupné na 
dítě hodně zvýšilo.  Také doufáme , jak už se stalo tradicí, že nám pohádku zahrají i děti ze základní 
školy. Všechny akce školy plánujeme tak, aby se jich mohly zúčastnit všechny děti a zbytečně  jsme 
nezatěžovali ekonomicky některé rodiny. 
 
         Jsme moc rádi, že máme tak krásnou zahradu . Využíváme jí co nejvíc a děti, kterým v dnešní 
době  chybí pohyb  se mohou  zdokonalovat v pohybových dovednostech. 
Určitě jsou děti šťastnější na školní zahradě , než když chodíme ve dvojstupu po náměstí. 
Také každý lékař, zdravotník i každý student pedagogické fakulty ví, že v 1 metru  do výšky kolem 
silnic  se drží největší množství choroboplodných zárodků, prachu a olova z výfukových plynů aut,  a 
že pobyt dětí by měl být v těchto místech omezen na minimum. 
Proto využíváme k vycházkám klidnější části Měřína . 
 
 
           Na závěr přeji všem dětem, aby se jim ve školce líbilo, aby našly spoustu kamarádů 
a byly spokojené a šťastné v době , kterou nemohou trávit se svými rodiči . 
 
                                                                                           Jana Janů 
 
 
 
 
 
 
 



Zveřejňujeme odpovědi Krajské hygienické stanice   a Veřejného ochránce práv na možnost 
rozšíření kapacity mateřské školy a podmínky umístění dětí v mateřské škole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

KNIHOVNA MĚŘÍN INFORMUJE………….. 

     V jarních měsících tohoto roku provedly pracovnice Okresní 
    Knihovny Matěje Sychry ze Žďáru nad Sázavou kontrolu a současně 
    digitalizaci knižního fondu místní knihovny.  
    Jedná se o novinku – on-line katalog knih. Pomocí programu 
si zájemci mohou vyhledat informaci o publikaci, kterou si chtějí zapůjčit a také knihovnu, kde je 
momentálně k dispozici. Služba je dostupná na www.merin.knihovna.info v sekci Katalog. 
 

V rámci digitalizace vyřadily některé duplicitní tituly, eventuelně starší vydání některých  
titulů.  Tyto knihy jsou ještě stále uloženy v knihovně a jsou k dispozici zájemcům o zakoupení. Cena 
jedné knihy je 5,- Kč. 
 Vedoucí knihovny současně upozorňuje čtenáře, zatím nejmenovaně, aby bezodkladně 
donesli knihy, které mají již nejméně 3 měsíce vypůjčené, aby  i tyto knihy mohly projít evidencí přes 
počítač. Jedná se o 10 čtenářů, kteří mají v držení 20 titulů. 
 A ještě jedno upozornění.  V termínu od 29. srpna do 10. září 2011 je místní knihovna 
z důvodu čerpání dovolené uzavřena. 

http://www.merin.knihovna.info/


   
 

Nultý ročník hasičské soutěže „Měřínský krpál“. 
 
Sbor dobrovolných hasičů v Měříně uspořádal dne 31.července 2011 na kopci 
zvaném „Zabiják“ nultý ročník hasičské soutěže nazvané 

M ě ř í n s k ý   k r p á l. 
Soutěž se konala v náročném terénu, kdy návštěvníci obdivovali fyzickou výdrž 
soutěžících. Nejednalo se jen o běhu do kopce, kdy, soutěžící museli překonat 
různé překážky – příčné břevno, průlez pneumatikou a to vše s hasičským 
nářadím – hadicemi, rozdělovačem a proudnicemi. Za SDH Měřín nastoupila 
dvě družstva ve složení: 
Družstvo ml.Honza Robotka, Tomáš Hrůza, Martin Nevrtal, David Krejčí,        
Eduard Karásek, Mirek Štreit, Martin Šašek 
 
Družstvo st.Jiří Dobejval, Zdeněk Bublán, Milan Buk, Jaroslav Dobejval, Martin 
Hrůza, Tomáš Krejzl, Jaroslav Bublán 
 
Soutěže se zúčastnilo 7 družstev SDH  družstva se umístila v následujícím 
pořadí:   Měřín ml. 38,96 vt.,  Měřín st. 49,86 vt., Kochánov 50,20 vt.  
Blízkov B 51,53 vt., Otín ženy 55,89 vt. Blízkov A 72,36 vt.,Černá 76,27 vt. 
 
Soutěž se i přes nepřízeň počasí vydařila a tak se můžeme těšit na První ročník 
této soutěže v roce 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

I  VČELAŘI  MAJÍ  SVÉ  PROBLÉMY 

 V jarních měsících letošního roku se začaly objevovat zprávy, že v kraji  
Vysočina se rozmáhá nejhorší nemoc včel – mor včelího plodu. 
 Aby tyto informace se potvrdily nebo vyvrátily , rozhodl se Výzkumný 
Ústav včelařský, že provede v celém kraji Vysočina celoplošné vyšetření všech včelstev, které 
se na území kraje nachází. 
 Po prověření zaslaných vzorků v laboratoři Výzkumného ústavu včelařského se obavy 
potvrdily. I naše základní organizace je tímto morem zasažena v oblasti Dolních Heřmanic, 
Petrávče. Lhotek a Velkého Meziříčí.  
 Léčení této nemoci se neprovádí – není účinný lék a tak nezbývá než provést likvidaci, 
usmrcením včelstev a pak spálením i úlů a všeho nářadí a pomůcek, které v těchto včelstvech 
byly používány. 
 Bylo zasaženo 12 včelích stanovišť a v nich usmrceno 68 včelstev. Na 4 vybraných 
místech pak bylo za účasti jmenované komise provedeno samotné spálení. 
 Současně s tím již provedeným úkolem bylo zřízeno kolem jmenovaných obcí 
ochranné pásmo o poloměru 5 km. Po dobu 1 roku nesmí se z tohoto pásma vyvážet žádné 
včelí produkty ani zařízení. Kromě toho se zamořená stanoviště musí ještě asanovat včetně 
půdy kolem. 
 Stále se hledá zdroj, odkud tato nemoc přišla. Prostory budou pod neustálým 
dohledem. O jednom však víme. Je to naprosté nedodržování základní hygieny a čistoty na 
těchto stanovištích, jak se právě přesvědčujeme. 
 
 Chtěl bych, aby měřínští včelaři do této skupiny nepatřili. To si prověříme návštěvami 
členů výboru u jednotlivých včelařů. Pokud tato základní vlastnost nebude plněna, je reálné, 
že za nějakou dobu může tento mor být i na Měřínsku. To bychom si vůbec nepřáli. Je třeba, 
aby se každý včelař zamyslel nad svým chováním u včel a sám hledal způsoby, jak lépe 
včelařit. Všechno záleží na každém včelaři. Všem přeji jen úspěšné výsledky. 
 
     Alois Hájek – předseda ZO ČSV Velké Meziříčí 
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ZÁPIS PRO PŘIHLÁŠENÉ ŽÁKY:  9. 9. 2011 16.00-17.00 HOD VE 

ŠKOLE  UMĚNÍ.  

DO RADOSTÍNA A KAMENICE PŘIJEDE NA ZÁPIS LEKTORKA. 

 Více informací,  přihláška na školní rok 2011/2012 apod. na www.sum-merin.cz     

  

NĚCO MÁLO O NAŠÍ ČINNOSTI: 

Nabízíme veřejnosti celoroční práci s dětmi. Připravujeme a zajišťujeme výuku v hudebním, výtvarném, 

pohybovém a jazykovém oboru.  

Naším cílem je vyplnit volný čas dětí měřínských, ale i dětí z okolních vesniček, plně 

se jim věnovat a rozvíjet jejich schopnosti.  

  

NABÍDKA OBORŮ ŠKOLY UMĚNÍ V MĚŘÍNĚ: 

Hra na flétnu, kytaru, klavír, el. klávesy, sborový zpěv, výtvarná výuka, pohybová výuka. Dospělým nabízíme 

výuku německého a anglického jazyka, dětem výuku i doučování jazyků.  

PRÁZDNINY: 

Naše činnost nekončí ani o prázdninách. V době letních prázdnin připravujeme pro děti letní vzdělávací pobyt, 

který nazýváme „Šumění“. Věnujeme se hudbě, zpěvu, tancům a rukodělné činnosti. Zaměřujeme se na výuku 

a vzdělávání dětí. Náš tábor je svou náplní jeden z mála tohoto zaměření.  

        

 

http://www.sum-merin.cz/Vytvarna-a-hudebni-cinnost.html
http://www.sum-merin.cz/nabidka-oboru.html
http://www.sum-merin.cz/tabor-sumeni.html


FARNÍ  OKÉNKO …………… 
 
Co není vidět, to nebolí? 
 
Zkušenost, kterou nejspíš všichni máme. Malé dítě upadne na cestě a začne plakat. Rodiče se 
přirozeně snaží dítě utišit. Zvednou ho, pohladí, prohlédnou „zraněné“ kolínko a doprovodí celou 
situaci slovy: „Už tam nic není, už je to dobré.“ Někdy to dobré je, a pláč ustane, ale někdy nepomůže 
ani osvědčené: „Ukaž, já ti to pofoukám.“ A tak se občas stává, že diskuse pokračuje slovy: „Vždyť 
tam nic nemáš, tak už neplakej (neřvi)!“ 
 To je jenom příklad události, s kterou se můžeme potkat a také potkáváme. Nemám v úmyslu 
rozebírat situaci rodičů a dítěte, spíše to chci použít jako obraz.  
 Jsou zranění v hmotném (tělesném) i v duchovním světě, která jsou jasně viditelná. Člověk si jich 
hned všimne a podvědomě má snahu tu bolest, kterou způsobují, odstranit. Přirozeně soucítíme s 
člověkem, který má ruku v sádře. Obrázek podvyživeného dítěte z třetího světa budí soucit a snahu 
pomoci. V tom společenském slova smyslu se nás velice dotýká, když se ti, kteří nám jsou blízcí, k 
sobě chovají navenek nehezky. Cítíme silné zranění hříchem, kterým se člověk provinil proti 
společenství církve, když udělal něco viditelně špatného. A jsme-li upřímní, tak toto zranění hříchem 
vidíme, když i my sami jsme těmi „navenek špatnými“. 
 Ale jsou zranění, která nejsou vidět. U těch fyzických jsme již jaksi obecně přijali, že mohou bolet. 
Není to vidět, ale člověka to ničí. (Je pravda, že tuto skutečnost ne každý chce přijmout.)  
 U zranění hříchem – a teď mluvím o hříchu, který není vidět, který je někde v soukromí života 
jednotlivce nebo úzkého společenství - je tomu podobně. U mnohých lidí panuje skálopevné 
přesvědčení, že takový hřích je pouze jejich soukromá záležitost a církev to prostě „nebolí“. Je to 
velký omyl! Každé zranění církve hříchem „bolí“ – i když je to hřích, o kterém „nikdo“ neví.  
 Když použiji obraz církve jako boží stavby, kde každý z nás je kamenem stavebním, tak jsou kameny, 
které mají navenek nějakou vadu – ty se snaží stavitel zcela jistě opracovat tak, aby ke stavbě dobře 
posloužily. Jsou však kameny, které jsou navenek velmi dobré, uvnitř však mohou mít puklinu, která 
stavbu pokazí.  
 Toto rozdělení na vnější a vnitřní zranění hříchem nepředkládám proto, aby někdo řekl „to je lepší“, 
nebo „to je horší“. Spíše chci upozornit na to, abychom nikdo z nás nepodceňovali to, co není vidět. I 
to je totiž špatné a zhoubné.                                          
                                                                  P. Blažej Hejtmánek, farář 
       
 

MATRIKY VYPRAVUJÍ 
 
KŘTY 

 
Petr Musil z Měřína                                                     10.07.2011 
Nela Marie Tesárková z Březí nad Oslavou               21.08.2011  
 
POHŘBY 

 
Růžena Dočekalová z Velkého Beranova      *1926     04.07.2011 
Vladimír Pavlíček z Chlumku                          *1944     12.08.2011 
Josef Láznička z Měřína                                 *1918     19.08.2011 
Marie Zavadilová z Chlumku                           *1964     22.08.2011 

 
SVATBY 
 

Antonín Přibyl z Měřína a Naděžda Vrbatová z Havl.Brodu  30.07.2011 
Zdeněk Brodský z Velkého Meziříčí a Blanka Pokorná z Otína 20.08.2011 



Z KALENDÁŘE FARNOSTI 
 
31.08.2011   VENI SANCTE – mše sv. na zahájení nového školního roku 
18.09.2011   Poutní slavnost Panny Marie Bolestné v Dědkově 
25.09.2011   Poutní slavnost sv. Václava v Blízkově 
28.09.2011   Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona   českého národa 
 
    
Krátké zprávy 
 
Ve středu 31.09.2011 v 17.30 hod. jsou zvány všechny děti a mladí na mši sv. na zahájení školního 
roku. Při této mši sv. proběhne i žehnání aktovek, kde si budou školáci vyprošovat Boží požehnání do 
nového školního roku. Tedy nezapomenout si vzít aktovky s sebou na mši sv. 
 
Poutní mše sv. 18.09.2011 v Dědkově a 25.09.2011 v Blízkově bude v 11.00 hod. 
 
Bohoslužba ve farním kostele v Měříně na slavnost sv. Václava bude v 9.00. 
 

 
 

4 KLÍČE K VELKOMEZIŘÍČSKÉ BRÁNĚ, náměstí Velké Meziříčí  
Začátek: Sobota 03. září 2011 

"19. ročník soutěže 4 KLÍČE K VELKOMEZIŘÍČSKÉ BRÁNĚ" 
 
"4 KLÍČE K VELKOMEZIŘÍČSKÉ BRÁNĚ aneb CO JSTE HASIČI, CO JSTE DĚLALI  patří již tradičně 
k oblíbeným kulturně společenským akcím na Velkomeziříčsku - Bítešsku. 
 
V rámci 19. ročníku soutěže 4 KLÍČE K VELKOMEZIŘÍČSKÉ BRÁNĚ se na meziříčském náměstí 
pod přímým  vedením starostů jednotlivých měst návštěvníkům představí soutěžní týmy z 
Velké Bíteše, Křižanova, Velkého Meziříčí a Měřína. 
 
Vlastní akce bude opět zaměřena na spolupráci mezi obcemi regionu a opět bude tematicky 
vycházet z historie a tradic regionu. 
 
Letošním tématem bude 140. výročí založení jednoho z nejvýznamějších spolků, Sboru 
dobrovolných hasičů. 
* 15 hodin -  * ukázka hasičské techniky 
                       * soutěže 
                       * programová show pro děti "Minicirkus Navrátil" 
* 18 - 19.30 hodin hraje skupina NA ŠIKMÉ PLOŠE 
* 19.45  - Programová show 
               * příjezd historického hasičského vozu 
               * nástup družstev (soutěží 4 členná smíšená družstva zástupců z Velké Bíteše,              
                  Měřín, Křižanova a Velkého Meziříčí pod vedením starostů 

  * silák FRANTIŠEK 
21.30 hodin -  hudební vystoupení  Dalibor Janda Revival 
  
Podpořil Kraj Vysočina - Fond Vysočiny.                                         Změna programu vyhrazena!!! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I n z e r c e …………………… 
 
 

 

 



 
„Již 19 let na realitním trhu!“ 

Náměstí 4, Velké Meziříčí 

e-mail: reality.vysocina@cbox.cz 

www.realityvysocina.eu 

mobil: 777 636 157 

 

zprostředkování prodeje, koupě a pronájmu nemovitostí 

vyhotovení znaleckých posudků o ceně nemovitostí 

(pro dědické řízení, daň z převodu nemovitostí na FÚ) 

stanovení tržní, obecné ceny (i pro dědické řízení) 

 poradenství; právní servis; inzerce 

vypracování všech druhů smluv (kupní, darovací, směnné, nájemní) 
 

Z naší nabídky na prodej vybíráme: 

rodinný dům po celkové rekonstrukci v Měříně (výrazná sleva) 

rodinný dům v Oslavici (možnost výměny za byt) 

dům na ul. Podhradí ve Vel. Meziříčí (2,2 mil. Kč) 

pozemek na stavbu chaty ve Vel. Meziříčí (120tis. Kč) 

zděný byt 2+1 po celkové rekonstrukci na ul. Čechova ve Vel. Meziříčí 

zděný byt 3+1 na ul. Zámecká ve Vel. Meziříčí 

garáž na ul. Záviškova ve Vel. Meziříčí (130tis. Kč) 

dům k bydlení i podnikání ve Vel. Meziříčí (ul. Novosady – 3,3 mil. Kč) 

dům k podnikání v centru města Vel. Meziříčí (4,5 mil. Kč) 

dům k bydlení i rekreaci v Krásněvsi u Radostína nad Oslavou 

halu v průmyslové zóně ve Vel. Meziříčí (Jidášky) 

pozemky v průmyslové zóně ve Vel. Meziříčí (za ul. Třebíčská) 

rodinný dům v Jabloňově u Vel. Meziříčí 

historický statek v Kozlově u Křižanova (2,2 mil. Kč) 

chalupu na celkovou rekonstrukci ve Svinech u Křižanova 

 

K pronájmu nabízíme: 

 byt 3+1 na ul. Bezručova ve Vel. Meziříčí 

garáž na ul. Nad Tratí ve Vel. Meziříčí 

kanceláře ve Vel. Meziříčí (Náměstí, ul. Hornoměstská, ul. Třebíčská) 

 

 

Mgr. Hana  S k l e n á ř o v  á 
advokát  

Advokátní kancelář Malá Stránka 318/1, 594 01 Velké Meziříčí  
tel. č.: 566  524 748, mobil: 608 427 313, fax:  566 520 943, 

e-mail: hsklenarova@seznam.cz  
 

Úřední hodiny  
pracoviště Měřín  

budova úřadu městyse Měřín, Měřín 106  
 

pondělí 15,00 – 17,00 hodin 

 

mailto:hsklenarova@seznam.cz


 

 


