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Jak Žďár přichází o občany aneb Kdo 
za to může

Ještě než začnu vykládat svůj příběh, předesílám, 
že jsem byla 24 let (do r. 2014) členkou zastupi-
telstva města (ZM) Žďáru nad Sázavou, někdy i 
členkou rady města (RM). 

Od té doby se zákon o obcích, který mj. upra-
vuje i pravomoci ZM, ve smyslu i duchu zákona 
nezměnil. 

Zásadně prohlašuji, že mi nejde o peníze, které 
bylo nutno zaplatit, ale o systémovou chybu, kte-
rá je ve vyhlášce města Žďáru n. S. o komunálních 
odpadech a jak tato chyba dopadá na město Žďár.

Proč tohle vlastně píši? Moje dcera Eva žije se 
svou rodinou (manžel a tři děti) již 15 let v Anglii 
ve městě Manchestru. Jsou tedy čeští občané, žijí-
cí trvale mimo území naší republiky.

Protože chtěli mít české doklady, byli přihlášeni 
k trvalému pobytu v mém bytě na Okružní ulici 
ve Žďáře n. S. 

Po pěti letech získali i anglické občanství. V mís-
tě trvalého pobytu v Anglii si řádně plní všechny 
občanské povinnosti, včetně poplatku za svoz a 
likvidaci tuhého komunálního odpadu (TKO). 
Těch 15 let po mně nikdo (tedy ani po nich) 
nechtěl poplatek za svoz TKO ve Žďáře, stačilo 
potvrzení o zaměstnání v Anglii a byli od poplat-
ku osvobozeni. 

Až letos mi bylo doručeno šest obálek (jedna 
pro mne a pět pro ně), ve kterých bylo žádáno 
zaplacení částky 580 Kč na osobu za svoz TKO. 

I obrátila jsem se na příslušný odbor MěÚ, kde 
mi bylo vysvětleno, že nový celostátní zákon 
výjimky uděluje minimálně a těchto lidí se netý-
kají. Proto jsem se obrátila na místostarostku 
Řezníčkovou, která má odbor v gesci, o radu, jak 
postupovat nadále. Připadá mi nesmyslné platit za 
službu, kterou nekonzumuji. 

Měla jsem si podat žádost na radu města o udě-
lení výjimky. To jsem učinila koncem dubna 2022. 
A dále pak jsem si připadala jako v pohádce O 

kohoutkovi a slepičce. 
Když jsem ani po 14 dnech neobdržela zprávu z 

rady města, bylo mi ústním podáním sděleno, že 
RM moji žádost zamítla, aby prý nebyl precedens. 

Koncem května jsem dostala vyrozumě-
ní z komunálního výboru, že moje žádost byla 
postoupena správci daně(?) a že mám dodat plné 
moci, které mi umožní jednat s úřadem v daném 
požadavku za svou rodinu v Anglii. 

I učinila jsem a obratem mi přišla od všech zleti-
lých z Anglie plná moc, která mi umožňovala jed-
nat s úřadem ohledně výjimky z placení poplatků 
za TKO. Plná moc byla udělena na dobu neurči-
tou. Protože už mám s jednáním s úředníky nějaké 
zkušenosti, zavolala jsem paní vedoucí příslušné-
ho odboru, v jaké formě mají být plné moci a zda 
musí být úředně ověřené. 

Ona mi sdělila, že na nějaké plné moci se mám 
vykašlat, že to rada města stejně neschválila, že to 
vlastně není poplatek za služby města pro občany, 
ale že je to daň za trvalý pobyt a že ona za svou 
dceru, která trvale žije v cizině se svou rodinou a 
má trvalé bydliště v Novém Městě na Moravě, pla-
tí též. 

Jak jsem si ověřila, Nové Město na M., jakož i 
jiné obce, mají ve své vyhlášce o TKO výjimku 
pro občany České republiky, trvale žijící mimo 
území republiky. 

Tak nevím... Je-li to daň za trvalý pobyt, proč je v 
každé obci poplatek jiný? Proč není upraven celo-
státním zákonem? Plné moci jsem samozřejmě na 
úřad doručila.

A opět se měsíc nic nedělo. Koncem června mi 
přišel z odboru tento dopis, z něhož vyjímám: 

„...Žadatel doručil správci daně kopie plných 
mocí, ve kterých není jednoznačně specifiková-
no, k jakým úkonům ho zmocnitelé zmocňují. 
Správce daně proto vyzval zmocnitele o přesné 
doložení obsahu zmocnění a o dodání originálů 
plných mocí ve lhůtě 15 dnů. Vás, jako zmocněn-
ce, tímto dokumentem správce daně o jeho postu-
pu vyrozumívá...“

A opět tři obálky pro zletilé v Anglii.
Tuto asertivitu až aroganci jsem už těžko rozdý-

chávala, zvláště při vědomí, že město Žďár dostá-
vá na těchto pět lidí, žijících mimo území republi-
ky, díky trvalému bydlišti 15.000 Kč /osoba /rok 
z přerozdělených daní. 

Vrcholem všeho však byly opět tři obálky – pro 
tři zletilé v Anglii – ve kterých byla 1. upomín-
ka, která je vyzývá, aby zaplatili poplatek za svoz 
TKO ve výši 580,- Kč, který – jak je mi známo – 
zde v žádném případě nevyprodukovali. Došlo 
19. 7. 2022.

A jak to dopadlo?
Velmi jednoduše. Moji drazí se z města Žďáru 

odhlásili, vrátili občanské průkazy a tedy nema-
jí na území republiky trvalé bydliště. Stát ušetří! 
Kdo bude škodný?

Kdo za to může?
Já chápu, že úředníci města postupují cestou 

nejmenšího odporu, která skýtá co nejméně prá-
ce a komplikací. Opíší tedy do městské vyhlášky 
celostátní zákon včetně výjimek. Jistě jim i minis-
terští úředníci poradí, aby tam toho z města moc 
nepřibylo, aby se to nekomplikovalo. 

Ale v tu chvíli je na místě RM a ZM, které ma-
jí možnost jednotlivé vyhlášky upravovat tak, 
aby vyhovovaly jak obyvatelům daného města, 
tak neodporovaly smyslu a duchu zákona. A tady 
došlo k selhání. 

RM a ZM se spolehlo na práci úředníků a refe-
renci gestora vyhlášky. Je to systémové selhání, 
které připravilo město o další občany a potažmo i 
peníze do rozpočtu města. 

Domnívám se, že podobná situace nastala i v 
dalších rodinách obyvatel města Žďáru, jejichž 
rodinní příslušníci žijí mimo území republiky a 
mají v našem městě trvalé bydliště.

Snad nové zastupitelstvo města vyhlášku o TKO 
přehodnotí a upraví tak, aby nevedla k úbytku 
občanů v našem městě a tím nezmenšovalo roz-
počet města Žďáru. MUDr. Marie Košťálová

 praktický lékař pro děti a dorost

Den s policií
a koncert hudby

Hradní stráže
Zajímavý den s policií můžeme pro-

žít v Jihlavě v úterý 13. září. 
Cílí jak na školáky a studenty, tak i 

veřejnost. 
Tradiční akce se koná v režii Krajské-

ho ředitelství Policie Kraje Vysočina. 
Mediálním partnerem jsou Jihlavské 
listy.

Záštitu nad akcí má primátorka sta-
tutárního města Jihlavy Karolína Kou-
bová. 

� První část s názvem Bezpečný 
život na Vysočině se koná od 9 do 12 
hodin na Masarykově náměstí a poli-
cisté představí policejní vozidla, pořád-
kovou jednotku, pyrotechniky, kynolo-
gy, svoji výzbroj i výstroj a provedou i 
dynamické ukázky. Na děti čekají zají-
mavé kvízy a soutěže.

� Odpoledne se můžeme přesunout 
do parku Gustava Mahlera v ul. Bene-
šova, kde od 14.30 hodin zazní kon-
cert Hudby Hradní stráže a Policie 
ČR. Vstup je zdarma. -lko-

(Dokončení ze str. 12)
„Jediné, co potřebujeme, aby nám dal 

člověk o svých obtížích vědět. A když už 
to nepůjde, my to poznáme z výrazu jeho 
tváře a určitě mu ulevíme,“ dodává lékař.

Psychicky náročné povolání
Na otázku, jak dalece práce s nevylé-

čitelnými pacienty ovlivňuje jeho psy-
chiku a zda dokáže odchodem z práce 
pomyslně zavřít dveře, Pavel Svoboda 
říká, že občas je z práce unavený, tráví tu 
hodně času. 

„Odpoutávám se těžko, ale když jsem s 
rodinou, snažím se jí věnovat a nemyslet 
primárně na všechny ty osudy. A pak mi 
pomáhají šťastné příběhy, kdy se člověk 
zlepší a dožije se ještě vytouženého cíle,“ 
říká. Lékaře hřeje u srdce fakt, že fajn 
kolektivu z Barborky se daří spoustu 
výzev překonat a lidem pomoci.

„V tuto chvíli bych ale potřeboval pro 
hospic kolegu lékaře. Na celý žďárský regi-
on je nás 10 lékařů, ale já jediný jsem sta-
bilní na úvazek. Ostatní spolupracující 
lékaři jsou nejenom praktici,“ vysvětluje 
MUDr. Svoboda. 

Moderní přístroje do terénu 
„Tahle krabička je dražší než celé mé 

auto,“ usmívá se lékař a na stůl poklá-
dá „kapesní“ ultrazvuk a připojuje jej k 
tabletu. 

„Od letoška máme i lineární sondu, 
pomocí které se mohu dívat na jemné 
povrchové struktury a velmi dobře vyšet-

řit i hlubokou žilní trombózu,“ vysvětluje 
lékař. Přístroje se hospici podařilo kou-
pit s podporou ministerského grantu a 
díky dárcům. 

Tím odpadá přeprava pacienta k 
vyšetření, odkud se vracíval naprosto 
zničený. „Naší snahou je, aby člověk mohl 
svoji zbývající energii využít na to, co jej 
baví,“ dodává.  

S přesností přístrojů lze přímo doma 
pacientovi vytáhnout vodu z pohrud-
niční nebo břišní dutiny, což mu uleví. 

V terénu má domácí hospic k dispozi-
ci i EKG a pulzní oxymetr, podává infu-
ze a může podat i transfuzi. Díky pří-
stroji na vyhodnocení hodnoty CRP v 
krvi, lékař zjistí aktivitu zánětu v těle a 
může nasadit antibiotika... 

Dochovat umírajícího
stmelí rodinu

Starat se doma o někoho s vážnou dia-
gnózou bývá pro rodinu velmi náročné 
a složité. Bojí se, aby doma netrpěl. 

Hospic nabízí různé pomůcky, pomoc 
pečovatelek a paliativní medicínu. „My 
jsme připraveni je podpořit. A kdyby péči 
z nějakého důvodu nezvládali, domluvíme 
lůžkový hospic,“ říká lékař.

To může pomoci třeba starším 
manželům, kteří mají děti daleko a 
manželka pohybující se s chodítkem by 
péči o ležícího manžela nezvládla. Do 
lůžkového hospice se mohou nastěho-
vat spolu. Těžší fyzické práce zajistí per-
sonál a ona tu s manželem tráví čas.

Paliatr: Dělám smysluplnou...
„Vždy s rodinami vytvoříme reálný plán 

péče a ten dle potřeby přehodnocujeme. 
Děláme vše, co je v našich silách, pro to, 
aby pacient mohl zůstat doma s rodinou,“ 
říká lékař.

Byť se spousta rodin obává, jak domá-
cí péči zvládne, nakonec většina svého 
člena dochová doma.

„Když člověk umírá, vždy to jeho blíz-
ké hodně bolí. Ale oni něco dokázali, a to 
je v tuto těžkou chvíli může hřát. Ve chví-
li umírání prožije rodina hodně intenzivní 
chvíle a to ji stmelí,“ říká paliatr. Odbor-
níci a psychologové z hospice jsou tu na 
pomoc i příbuzným. 

Žít až do smrti...
MUDr. Pavel Svoboda má svůj oblíbe-

ný citát, který vystihuje jeho práci. Je od 
zakladatelky paliativního hnutí, sestry 
Cicely Saunders.

Tuto zdravotní sestru a sociální pracov-
nici nikdo nebral vážně, když si začala 
všímat umírajících. Proto vystudovala na 
lékařku a založila první lůžkový hospic 
sv. Krištofa v Londýně.

„Tato dáma zvládla úžasné věci svou vůlí 
a vytrvalostí,“ cení si MUDr. Pavel Svobo-
da  a na závěr volně překládá onen citát: 

„Záleží na Vás, protože Vy jste Vy. 
A bude na Vás záležet až do poslední 

chvíle Vašeho života.
Uděláme všechno, nejen proto, abyste 

zemřeli v klidu a míru, ale také, abyste žili 
až do smrti.“


