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Sdělení obecního úřadu

Co nás čeká letos, tj. v roce 2007 ???
Vážení spoluobčané,
v letošním roce nemůžeme čekat, že budeme penízky investovat do
velkých projektů typu realizací nových cest, chodníků, dětského a školního hřiště, kanalizace, …
Většinou nikdy nejde všechno hned a najednou! Mnoho z nás je z tisku informováno, že budeme
moci v letech 2007 – 2013 čerpat z fondů Evropské unie značné prostředky. Díky skutečnosti,
že jsme donedávna byli bez vlády s mandátem, je celý proces dotačních programů opožděn
a nejdříve bude možno na peníze z EU dosáhnout v roce 2008. Proto se v letošním roce chceme
zaměřit na přípravu projektů, které bychom rádi realizovali v dalších letech za přispění fondů
Evropské unie. Nicméně v závěru měsíce února podáváme několik žádostí v rámci dotačních
programů Moravskoslezského kraje a uvidíme, jak budeme úspěšní. Dotační programy jsou
vyhlášeny v oblasti podpory rozvoje venkova, v oblasti ochrany životního prostředí a pasívní
bezpečnosti v oblasti dopravy. Jestli budeme úspěšní v jednotlivých dotačních programech, vás
budeme informovat ...
POZVÁNKA !!!
Začátkem měsíce února jsme zaznamenali informaci,
že bude uzavřena prodejna pečiva a potravin v objektu
pekárny na dolním konci obce (původní prodejna Jednoty).
Vězte, že obec nemá v této chvíli žádné prostředky, aby
změnila rozhodnutí majitele a provozovatele pekárny. Pro
lidi, kterých se uzavření prodejny nejvíce týká, tj. starší
lidé a lidé s omezenou pohyblivostí budeme hledat řešení,
jak pomoci se zásobováním základními potravinami.

Komise kultury a sportu by ráda navázala na dávné
přerušené tradice a zve vás na velikonoční výstavu.
Ta se uskuteční od 30. 3. do 6. 4. 2007 v prostorách
Muzea Lašská jizba.
Zahájení výstavy bude dne 29.3. 2007 v 17.00 hodin.
Otevřeno bude denně od 8.00 do 17.00 hodin,
včetně soboty a neděle
Těšíme se na Vás !!!

Poděkování
V posledních dnech před zahájením postního období byly pořádány akce, na které Vás zvala pozvánka v minulém
zpravodaji. Konal se obecní ples a o týden později pochování basy. Organizátoři děkují všem, kteří se veselí účastnili
a zároveň děkují všem štědrým sponzorům. Těšíme se nejpozději za rok na shledanou.

Pozor, změna úředních hodin na poště Sedliště
Vážení občané, Česká pošta Vám oznamuje, že od 1.3.2007 dochází ke změně úředních hodin na poště SEDLIŠTĚ.
Nově bude pro Vás pošta otevřena takto:

Pondělí
Úterý – Pátek

08:00 - 11:30
08:00 - 11:30

14:00 - 17:00
14:00 - 16:00

V případě neúspěšného pokusu o dodání zásilky na Vaší bytové adrese budete vyzváni k vyzvednutí zásilky na poště
uvedené v tiskopisu „ Výzva “, na němž budou uvedeny i úřední hodiny pošty a její telefonní číslo. Pokud Vám hodiny
pro veřejnost na této poště nevyhovují, na Vaší telefonickou žádost bezplatně připravíme zásilky k vyzvednutí na jiné
poště v okolí. Pro informaci uvádíme telefonní číslo Vaší dodací pošty: pošta Frýdek-Místek 1, tel.: 558 404 390.
Česká pošta, s.p.

Důležité sdělení, věnujte pozornost !!!

V

návaznosti na televizní kampaň ve věci odběru vody
ze studní (a týká se to i odběru povrchové vody
a vypouštění odpadních vod) Vám podáváme následující
stručnou informaci:
studny vybudované před 1.1.1955

V případě pochybností, se prosím informujte na:
www.zanikpovoleni.cz nebo na tel.: 800 101 197.
Tyto informace poskytuje ministerstvo zemědělství
Některé informace z těchto stránek k datu 21.2.2007:

1 dotaz:
Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své
nemovitosti studnu postavenou někdy kolem roku 1925. Musím
žádat o nové povolení? Nemusíte. Odběr podzemní vody ze
studny vybudované před 1.1.1955 se považuje za povolený,
nehledě na to, že v listinné podobě žádné rozhodnutí vydáno být
nemuselo. Pokud zároveň odběr podzemní vody slouží, podle
prohlášení odběratele, k individuálnímu zásobování domácnosti
pitnou vodou (tzn. např. k vaření, splachování WC, zalévání
studny povolené od 1.1.1955 — 31.12.2001
zahrady, mytí vozidla, napájení zvířat apod.), považuje se odběr
za povolený i po 1.1.2008 a o žádné nové povolení není třeba
Platnost povolení k odběru u studní, povolených do 31.12.2001 žádat. Není podstatné, zda se jedná o zásobování domácnosti
a nesloužící pro zásobování domácností pitnou vodou, končí v místě trvalého bydlení nebo jinde, např. v místě rekreační chaty
dnem 31.12.2007 a musí být znovu požádáno o odběr vody. či chalupy.
U studní pro zásobování domácností pitnou vodou povolení
k odběru platí po dobu, vyznačenou v povolení.
2 dotaz:
Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své

Odběr podzemní vody ze studní, vybudovaných před 1. 1. 1955,
se považuje za povolené užívání podzemní vody. Pokud se jedná
o studny určené pro zásobování domácností pitnou vodou,
platnost povolení trvá i po 1.1.2008. U jiných zdrojů
(pro podnikatelské účely nebo jako jiný účel než pitný), končí
platnost povolení odběru dnem 31.12.2007.

nemovitosti studnu postavenou v roce 1975. Žádné povolení
k odběru vody nemám. Mám o něco žádat? Odebírat podzemní
vodu
ze studny vybudované po 1.1.1955 lze pouze na základě
U všech studní, povolených od 1.1.2002, ať už na pitnou vodu
platného
povolení příslušného správního orgánu
nebo užitkovou, při tom nezáleží jestli je pro fyzickou osobu
(vodohospodářského
orgánu, popř. dnes vodoprávního úřadu).
nebo pro podnikatelský účel, platí doba povolení, stanovená
Pokud
o
vydání
povolení
nebylo v minulosti požádáno a povolení
v rozhodnutí.
nebylo vydáno, je nezbytné co nejdříve o vydání povolení
požádat pověřený obecní úřad (pro Sedliště tedy magistrát FM!).
Použitá literatura a vybraná ustanovení novel vodního zákona:
studny povolené od 1.1.2002

14/1959 Sb. VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ ze dne 14. března 1959, 3 dotaz:
Je řízení o vydání nového či prodloužení stávajícího
kterým se provádí zákon o vodním hospodářství
povolení k odběru podzemní vody zpoplatněno? Řízení o vydání
povolení k odběru podzemní vody, k odběru povrchové vody ani
§ 50 Povolení užívání podzemní vody v některých studních
řízení k o vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod
Užívání vody ze studní vybudovaných před 1. lednem 1955 povrchových nebo podzemních nepodléhá správnímu poplatku.
se považuje za povolené užívání podzemní vody podle
§ 8 zákona. Užívání podzemní vody z artéských studní a ze studní
povolených vodohospodářskými orgány v rámci schvalování
vodohospodářského díla nebo zařízení, jehož součástí byla také
studna, je však třeba přihlásit podle § 35 zákona.
Čl.II zákona č. 20/2004 Sb. Závěrečná a přechodná ustanovení
2. Platnost povolení k odběru povrchových a podzemních vod,
s výjimkou povolení k odběrům podzemních vod ze zdrojů
určených pro individuální zásobování domácností pitnou
vodou, a platnost povolení k vypouštění odpadních vod do
vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci
do 31. prosince 2001, zaniká nejpozději dnem 1. ledna 2008,
pokud nezanikne uplynutím doby, na kterou byla udělena, je-li
tato doba kratší. V případě, že doba, na kterou byla tato
rozhodnutí udělena, uplynula před dnem účinnosti tohoto
zákona, prodlužuje se jejich platnost do 31. prosince 2004.
Ustanovení § 9 odst. 4 vodního zákona tímto bodem není
dotčeno.

4 dotaz:
Musím mít povolení k odběru podzemní vody, když
mám na zahradě studnu, kterou vůbec nevyužívám? Nemusíte.
Povolení k odběru podzemní vody by měl mít pouze ten, kdo
podzemní vodu skutečně odebírá. Pokud podzemní vodu
neodebíráte, nemusíte mít žádné povolení a studnu nikam
nenahlašujete.
5 dotaz:
Na kom v případě kontroly odběru vody ze studny
leží důkazní břemeno o stáří studny? Úvodem je třeba uvést, že
není úmyslem ministerstva zemědělství ani nižších správních
orgánů vlastníky kontrolovat či bezdůvodně nutit dokládat
nemožné. Stejně jako tomu bylo doposud, budou pověřené
orgány kontrolovat povolení k odběru podzemní vody pro
individuální zásobování domácností pitnou vodou pouze
namátkově, popřípadě na upozornění, pokud načerno postavená
studna strhne ostatním v okolí vodu. Žádné plošné kontroly
se nechystají. Důkazní břemeno v případě event. kontroly leží na
správním orgánu, ten, pokud chce někoho postihnout
za protiprávní jednání v řízení z moci úřední, musí prokázat
naplnění skutkové podstaty deliktu.

Ing. Karel Adámek, MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU, ODBOR
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ, Palackého 115, Frýdek-Místek,
Tel: 558 609 493.

6 dotaz:
Potřebuji povolení k zachytávání dešťové vody do
sudu na zalévání zahrady? Žádné povolení k takovému
zachytávání vody nepotřebujete.

Vážení občané,
dovolujeme si Vás seznámit s prací finančního výboru. V loňském roce
se naše činnost omezila pouze na rozpočtové změny již schváleného rozpočtu obce na rok 2006. Mimo jiné
bylo nutné dohledat finanční prostředky na mimořádné výdaje ve výši 248.258,- Kč na odměnu při skončení
funkčního období a to včetně odvodů (splnění zákona č.128/2000 Sb. „O obcích“ v platném znění).
Dále 163.500,- Kč na zvýšení nákladů na energie v budovách obce (kde se promítla loňská dlouhá zima).
Operativně se navýšily výdaje na investice – pořízení termoventilů za 59.000,- Kč v budově OÚ, čímž zcela
určitě přispějeme k úspoře spotřeby plynu. S ohledem na loňskou zimu a nutnosti údržby chodníků byly
vyhrazeny prostředky ve výši 49 000,- Kč na zakoupení sněhové frézy. Z důvodu odložení realizace opravy
chodníku byla částka ve výši 250.000,- Kč převedena do rezervy.
Přes tyto nečekané výdaje však bylo hospodaření obce v roce 2006 velmi vyrovnané a dokonce
se podařilo navýšit rozpočtovou rezervu na částku cca 1.130.000,- Kč.
V současné době je zpracován závěrečný účet obce za rok 2006 a bude vyvěšen společně se závěrem
přezkumu hospodaření obce a návrhem rozpočtu na rok 2007. V této souvislosti si Vás, vážení občané,
dovolujeme informovat o možnosti podání připomínek k návrhu rozpočtu. Sledujte, prosím, úřední desku obce,
kde bude návrh rozpočtu vyvěšen nejpozději 15.3.2007.
Finanční výbor

Sdělení firem a organizací
Vážení, dovolujeme si Vás, na základě požadavku Ministerstva spravedlnosti, informovat, že dne
20. února 2007 byla v prostorách Krajského soudu v Ostravě, Sokolská 935/16, Ostrava, otevřena pobočka
Rejstříku trestů. Výpis z rejstříku trestů mohou občané na pobočce vyřídit na počkání v níže uvedených
úředních hodinách:

Po-Pá

8:00 — 12:00

12:30 — 15:30

JUDr. Věra Dostálová, v. r. vedoucí odboru vnitřních věcí

Bezpečnost při distribuci zemního plynu
Distribuce zemního plynu zahrnuje soubor činností,
které distributor zemního plynu provádí v souladu
s platnou legislativou pro zajištění bezpečné dodávky
zemního plynu konečným zákazníkům.
V prvé řadě jsou to preventivní činnosti zajišťované
ve stanovených lhůtách, jejichž rozsah je přesně
definován zejména v technických normách
a technických pravidlech. Především
se jedná
o pravidelné inspekční činnosti, ke kterým patří
kontrola trasy plynovodů a přípojek, kontrola
ochranných pásem, kontrola těsnosti, kontrola
umístění vizuálních značek, orientačních sloupků
a identifikačních tabulek či provozní revize.
Mezi významné preventivní činnosti zajišťované
z hlediska bezpečnosti patří také tzv. odorizace
zemního plynu. Odorizací nazýváme přidávání

chemické látky (odorantu) do zemního plynu
v předepsaném množství a rozsahu. Odorant je
nejedovatá organická sloučenina, která již v malém
množství dodává zemnímu plynu charakteristický,
nezaměnitelný zápach, a tím ho „ odhaluje “
a identifikuje v okolní atmosféře (ve vzduchu). Tento
zápach má za cíl vyvolat obrannou reakci a donutit
tak osoby opustit „ zamořený “ prostor.
Drtivá většina úniků, které se v rámci výjezdů
pohotovostní a poruchové služby Severomoravské
plynárenské, a.s., (telefonní číslo 1239) řeší, se týkají
hlášených úniků s koncentrací výrazně pod spodní
mezí výbušnosti.
Z „ plynárenského “ hlediska je ale každý únik
považován za potenciální nebezpečí, protože
v sobě zpravidla skrývá technický problém a tedy
odchylku od bezpečného provozu zařízení všech
plynárenských kategorií. Občané by proto neměli
váhat s nahlášením někdy i jen podezření na
možný únik zemního plynu na poruchovou linku
Severomoravské plynárenské, a.s. tel. č. 1239
a přenechat jeho řešení specialistům z distribuční
společnosti.

Vážení občané a klienti,
Uvažujete o pojištění a máte to daleko na naši pobočku?
Potřebujete poradit s pojištěním či provést jakékoliv změny ve smlouvách a nemáte chuť ztrácet čas cestováním?
Nemáte dostatek informací o našich službách, např. o zvýhodněném úrazovém připojištění k povinnému ručení
vozidel a živelném pojištění zdarma,
a o dalších výhodách?

Váš čas je drahý a my to víme!
Proto bychom Vás rádi informovali o možnosti usnadnění komunikace mezi Vámi a naší pojišťovnou. Nyní již
nemusíte odkládat návštěvu naší pojišťovny pro uzavření pojištění nebo vyřízení jiných formalit s tím souvisejících .
Využijte našeho obchodního zástupce, který je Vám k dispozici kdykoliv po telefonické dohodě v pohodlí Vašeho
domova. Délka schůzky závisí pouze na Vás a Vašich požadavcích.

KOOPERATIVA, pojišťovna, a.s.
J.V. Sládka 84
738 02 Frýdek-Místek

Obchodní asistent - specialista

Jana Kochánková
Tel: 603 774 672, 558 640 134

Bezpečnost na trase:
- Vstup na stezku je na vlastní
nebezpečí!

Nová naučná stezka Lysá hora
Ve čtvrtek 12. října dopoledne, v krásný podzimní den, byla otevřena nová
Naučná stezka, která vede na Lysou horu. Stezka má ve znaku sedmikvítek
evropský (Trientalis europaea), který se u nás vyskytuje hojně
v jehličnatých lesích vyšších horských poloh.
Naučná stezka Lysá hora, která vznikla z podnětu Správy CHKO Beskydy,
představuje návštěvníkům hor přírodní i vlastivědné zajímavosti nejvyšší
hory Moravskoslezských Beskyd.

- Nepodceňujte možnost náhlé změny
(zhoršení) počasí
- Návštěvníkům doporučujeme
turistickou obuv

Správa CHKO Beskydy upozorňuje, že stezka prochází také přes národní
přírodní rezervaci Mazák, kde pohyb mimo značenou trasu není dovolen.

Lysá hora patří dlouhodobě mezi nejnavštěvovanější místa Beskyd - nová
stezka si klade za cíl přispět k lepšímu poznání kraje kde působil
legendární zbojník Ondráš, kraje básníka Petra Bezruče. Mnohé ze zde
uvedených informací nebyly v této podobě a souvislostech zatím
prezentovány, takže věříme že se u nich se zájmem zastaví i pravidelní
návštěvníci a místní obyvatelé.
Co se na naučné stezce můžete dozvědět?
-

o
o
o
o
o
o
o

zbojníkovi Ondrášovi - pánovi Lysé hory
pozoruhodných původních obyvatelích hor - rostlinách i zvířatech
beskydských lesích a těch na - Lysé hoře obzvláště
vývoji krajiny a živobytí zdejšího lidu - o dřevorubcích a pastýřích
nebezpečí a obětech hor
pozoruhodných osudech obou obcí, kde stezka začíná
největším vodopádu Beskyd, o sesuvech a jeskyních

Naučná stezka Lysá hora má na trase dlouhé 16,5 km celkem 15 zastávek.
Vyrazit po ní lze ze dvou míst - od nádraží na Ostravici a z Malenovic, od
parkoviště u Rajské boudy. Obě větve se spojují na hřebeni Lukšince
a stezka pokračuje na vrchol. Proto, chcete-li shlédnout všechna zastavení,
si naplánujte výlet z jedné obce přes vrchol do druhé.

Další informace: Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy:
Nádražní 36, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, tel.: 571 657407,
e-mail: beskydy@schkocr.cz

Trasa NS je vedena po turistických značených cestách. Z Ostravice až na
vrchol po červené, z Malenovic po Lukšinec po žluté. Trasa je poměrně
náročná, celkové převýšení je asi 800 m. Prohlídka Vám zabere cca 4 až 6
hodin (v období bez sněhové pokrývky). Je určena především pro pěší!

Naučná stezka vznikla za přispění Severomoravská plynárenská, a.s.,
pivovar Radegast, Lesy České republiky. Texty a vzhled tabulí připravil
a vyhotovil ČSOP Salamandr. Mediálním partnerem je its Beskydy, s.r.o.
www.beskydy.cz.
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