
Vážení spoluobčané,

na začátku nového roku je zvykem ohlédnout se jaký byl
rok minulý. Dnes již můžeme říci, že rok 1997 byl pro nás
všechny velmi náročný.

V dubnu 1997 se začal uplatňovat vládní „balíček opatře-
ní“, po kterém v zápětí následoval další „balíček“. Tato
opatření mimo jiné přinesla dosti citelné snížení příjmů
(výnosy z daní) pro obce a tím se snížily jejich investiční
možnosti.

V červenci 1997 přišly rozsáhlé povodně, které se bohu-
žel nevyhly ani naší obci. Jak již bylo uvedeno v listopado-
vých novinách, škody způsobené povodní v naší obci byly
odhadnuty na 3 miliony Kč. Největší škoda vznikla sesu-
vem půdy a zničením části místní komunikace u Bílků na
Maralovém kopci. Dnes je již komunikace opravena. Byla
postavena železobetonová opěrná zeď, zakotvená několika
desítkami ocelových prutů s injektáží do protějšího svahu
tak, aby bylo zároveň zabráněno dalšímu posuvu svahu.
Opravu zajišťoval obecní úřad, náklady na opravu ve výši
536 130 Kč byly obci poskytnuty ze státního rozpočtu.
Celkově obec získala na likvidaci škod způsobených
povodněmi na obecním majetku státní účelovou dotaci ve
výši 585 111,60 Kč.

I přes všechny problémy, které nás v minulém roce po-
tkaly, a které byly dovršeny odchodem vlády, se podařilo
mimo jiné dostavět a zprovoznit I. etapu plynofikace obce,
postavit II. etapu plynofikace včetně kolaudace stavby
v rozsahu 10 008,3 m, v hodnotě díla 10 519 904,40 Kč.
Takže v současné době je v obci postaveno 16 929,8 m ply-
nových řádů, v nákladu 16 318 682 Kč, je také vyvedeno 309
ks plynových přípojek pro HUP (hlavní uzávěr plynu). Tuto
zimu je již vytápěno plynem 61 rodinných domů.

V minulém roce se konečně podařilo zahájit opravu
mostu na místní komunikaci u MŠ Dolní – byla zahájena
výroba ocelové konstrukce mostu.

Rok 1997 byl pro obec významný také v tom, že dne 8.
dubna 1997 schválilo obecní zastupitelstvo nové obecní
symboly – znak a prapor, které byly dne 25. června 1997
schváleny podvýborem pro heraldiku Parlamentu České

republiky. Slavnostní udělení obecních symbolů do rukou
starosty obce proběhlo v Parlamentu České republiky dne
1. prosince 1997. Tento akt provedl předseda Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky pan Miloš Zeman.

V roce 1997 byla v obci ukončena další část rozsáhlé
telefonizace obce. Bylo instalováno a zapojeno zhruba 130
nových telefonních stanic. V letošním roce bude telefoni-
zace pokračovat v horní části obce.

Máme tu však nový rok 1998. Již dnes víme, že tento rok
bude pro obce minimálně stejně finančně napjatý jako rok
1997. Život se však nemůže zastavit. V tomto roce nás čeká
dokončení generální opravy mostu u MŠ Dolní, zprovoz-
nění II. etapy plynofikace obce, věřím, že se také podaří
postavit a zprovoznit III. etapu plynofikace obce v rozsahu
zhruba 5 000 m. Tím by byla ukončena hlavní a podstatná
část plynofikace obce. V dalších letech by pak bylo možné
postupně doplňovat plynofikaci v odlehlejších částech
obce.

V letošním roce nás také čekají zřejmě nevyhnutelné
předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky a řádné volby do nového obecního zastu-
pitelstva.

Osobně bych si v novém roce přál, aby se všichni občané
podle svých možností zapojili do života obce, více se zají-
mali o dění v obci a abychom se všichni snažili nějakým
způsobem své obci prospět. Měli bychom si uvědomit, že
jaká bude naše obec v příštích letech, jaké v ní budou
mezilidské vztahy, vlastně jak se v ní bude žít nám i našim
potomkům, není pouze záležitostí obecního zastupitelstva
a obecního úřadu, ale je to věcí v prvé řadě nás všech obča-
nů.

Na začátku nového roku děkuji pracovníkům obecního
úřadu, členům obecního zastupitelstva, hasičům, kteří
zasahovali při povodních v obci a všem, kteří cokoliv dob-
rého pro obec v roce 1997 vykonali.

Zároveň přeji všem občanům v novém roce 1998 svým
jménem i jménem Obecního zastupitelstva v Kunčicích
pod Ondřejníkem hodně zdraví, pohody a optimismu
v osobním i pracovním životě.

Tomáš Hrubiš, starosta obce

LEDEN 1998



OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
U s n e s e n í  ze XIV. veřejného zasedání Obecního

zastupitelstva v Kunčicích p. O., konaného 16. 12. 1997

O b e c n í  z a s t u p i t e l s t v o
1. Bere na vědomí:

a) kontrolu usnesení z XII. a XIII. zasedání OZ
b) žádost o prodej parcel č. 3515/16, 3515/19, 3515/20

o celkové výměře 1295 m2 manželů Řezníčkových,
Kunčice p. O. čp. 75 – bude projednáno po dořešení
majetkových záležitostí na příštím zasedání OZ
2. Schvaluje:

a) návrhovou komisi ve složení: Ol. Harabiš, Zd.
Strnadel

b) ověřovatele zápisu: L. Dobiášová, J. Jahnická
c) rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí r. 1998 ve výši

3/12 rozpočtu na rok 1997
d) rozpočet pro zabezpečení knihovnických služeb

v obci v roce 1998 ve výši 74 300,– Kč, ve dvou splátkách
e) prodej stavební parcely sl. Pavle Křenkové, Kunčice

p. O. 586, o rozloze 1 400 až 1 600 m2, která bude tvořena
částmi parcel 1209/90, 1209/91, 1209/92, popř. 1209/70,
1209/71, 1209/73, 1209/74 (podle skutečného zaměření)

f) prodej části p. č. 3346/2, 11 m 2 (PK), manželům
Fajkusovým, Kunčice p. O., čp. 368

V Kunčicích p. O. 16. 12. 1997
Ing. Tomáš Hrubiš, v. r.

návrhová komise: starosta obce

Oldřich Harabiš, v. r. Oldřich Harabiš, v. r.
Zdeněk Strnadel, v. r. zástupce starosty

Nový zákon o odpadech
Dne 1. ledna 1998 vstoupil v platnost nový zákon

o odpadech č. 125/1997 Sb. Nový zákon č.125/1997 Sb.
o odpadech obsahuje některé zásadní změny oproti dří-
vějším zákonům vztahujícím se na likvidaci
odpadů.Tento zákon je poměrně rozsáhlý a byl publiko-
ván v tisku, proto jej v Obecních novinách nebudeme
uvádět v plném znění, pouze pro informaci uvádíme
některá důležitá ustanovení týkající se samotných obča-
nů i obce. Zákon je k nahlédnutí na obecním úřadě.

§ 1
Předmět a působnost zákona

Zákon stanoví povinnosti právnických a fyzických
osob při nakládání s odpady a podmínky pro předchá-
zení vzniku odpadů. Dále stanoví pravomoc a působ-
nost ministerstev a jiných správních úřadů a obcí při
výkonu státní správy v oblasti nakládání s odpady.

§ 2
Základní pojmy

Odpad je movitá věc, která se pro vlastníka stala nepo-
třebnou a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji odložit,
nebo která byla vyřazena na základě zvláštního právního
předpisu. Okruh věcí, které se za dále stanovených pod-
mínek považují za odpad, je uveden v příloze č. 1 záko-
na.

Nebezpečný odpad je odpad, který má jednu nebo
více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2
zákona.

Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na
území obce při činnosti fyzických osob, pro kterou
nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla
nebo omezení, s výjimkou odpadů vznikajících u práv-
nických osob nebo fyzických osob oprávněných k pod-
nikání. Komunální odpad je také odpad vznikající při
čištění veřejných komunikací a prostranství, při údržbě
veřejné zeleně včetně hřbitovů.

Skládka odpadů je zařízení nebo místo, které je urče-
no k trvalému uložení odpadů za účelem jejich zneškod-
nění.

Původcem odpadu je právnická osoba, pokud při její
činnosti vzniká odpad, nebo fyzická osoba oprávněná
k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vzniká
odpad. Pro komunální odpad vznikající na území obce,
který má původ v činnosti fyzických osob a na něž se
nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadu
považuje obec. Obec se stává původcem komunálního
odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na
místě k tomu určeném, obec se současně stane vlastní-
kem tohoto odpadu.

§ 3
Všeobecné povinnosti

Každý je povinen předcházet vzniku odpadů, omezo-
vat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.

Původce odpadu se může odpadu zbavit pouze způ-
sobem, který je v souladu s tímto zákonem a jinými
právními předpisy. Na každého, kdo převezme odpady
od původce, přecházejí povinnosti původce (§5).

Nepodaří-li se příslušnému okresnímu úřadu v řízení
o odstranění protiprávního stavu [§ 26 odst. 1 písm. d)]
podle tohoto zákona zjistit právnickou osobu nebo
fyzickou osobu, která odpad umístila na nemovitost,
která není určena k ukládání odpadů, přechází povin-
nost zajistit zneškodnění odpadu na vlastníka nemovi-
tosti, na níž je odpad umístěn, a to na jeho vlastní nákla-
dy. Pokud vlastník nemovitosti v tomto řízení prokáže,
že umístění odpadu jím nebylo způsobeno ani jím zavi-
něno a že učinil veškerá opatření k ochraně své nemovi-
tosti, která lze na něm vyžadovat, uhradí mu účelně
vynaložené náklady na zneškodnění odpadu příslušný
okresní úřad.

§ 5
Povinnosti původců odpadů

Původce odpadů (dále jen „původce“) je povinen
– odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanove-

ných v Katalogu odpadů
– shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých

druhů a kategorií
– vést evidenci odpadů v rozsahu stanoveném tímto

zákonem a vyhláškou ministerstva
– platit poplatky způsobem a v rozsahu stanoveném

tímto zákonem
Oprávněná osoba, která převezme od původce odpa-

dy, přejímá na sebe též veškeré povinnosti původce sta-
novené tímto zákonem.

§ 9
Nakládání s komunálním

odpadem
1. Obec může ve své samostatné působnosti stanovit

obecně závaznou vyhláškou systém sběru, třídění, vy-
užívání a zneškodňování komunálních odpadů vznikají-
cích na jejím území včetně míst určených k odkládání
odpadu. Touto vyhláškou může obec upravit i systém
nakládání se stavebním odpadem.
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2. Fyzické osoby jsou povinny ode dne, kdy tak stano-
ví obec obecně závaznou vyhláškou komunální odpad
odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití
a zneškodnění podle systému stanoveného obcí, pokud
neprokáží, že tento odpad využily samy nebo samy
zneškodnily v souladu s tímto zákonem a zvláštními
právními předpisy. Způsob prokazování využívání nebo
zneškodňování odpadů stanoví obec vyhláškou podle
odstavce 1.

3. K podnikání v oblasti nakládání s komunálním
odpadem na území obce je třeba vždy souhlasu přísluš-
né obce, která rovněž stanoví podmínky, za kterých
může být souhlas k podnikání s komunálním odpadem
udělen. O udělení souhlasu obec rozhoduje ve správním
řízení.

4. Obec je povinna zajistit místo, kam mohou občané
odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu
(např. baterie, zbytky barev a rozpouštědel, zářivky,
zbytky spotřební chemie), a zajistit tyto odpady před
odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí.
Tuto povinnost může zajistit pravidelným svozem odpa-
du oprávněnou osobou.

5. Původci, kteří produkují odpad zařazený podle
Katalogu odpadů jako odpad komunální, mohou využít
systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komu-
nálních odpadů stanoveného obcí na základě písemné
dohody s touto obcí.

§ 10
Úhrada za svoz, třídění a zneškodnění

komunálního odpadu
1. Cenu za svoz, třídění a zneškodnění komunálního

odpadu platí fyzické osoby obci ve výši, která je v soula-
du se zvláštními předpisy.

2. Původci, kteří na základě písemné dohody využívají
systém sběru a třídění komunálního odpadu stanovený
obcí, platí cenu sjednanou v dohodě s obcí.

3. Úhrada za svoz, třídění a zneškodnění komunálního
odpadu je příjmem obce.

4. Z úhrady jsou hrazeny náklady obce spojené s třídě-
ným sběrem, svozem, tříděním, využitím a zneškodně-
ním komunálního odpadu, případně odpadu umístěné-
ho na nemovitosti obce, u kterého není známa fyzická
nebo právnická osoba, která odpad na nemovitosti,
která není určena k odkládání odpadů, umístila.

§ 22
Výkon státní správy v oblasti nakládání s odpady

Státní správu v oblasti nakládání s odpady vykonávají
a) ministerstvo
b) inspekce
c) celní orgány
d) okresní úřady
e) obce

§ 27
Obce

Obce
a) vydávají souhlas k podnikání v oblasti nakládání

s komunálním odpadem na území obce
b) mohou ukládat pokuty fyzickým osobám podle

zvláštního zákona (z. č. 200/90 Sb. o přestupcích) za
neplnění povinností vyplývajících z obecně závazné
vyhlášky

c) mohou ukládat podle tohoto zákona pokuty práv-
nickým osobám nebo fyzickým osobám oprávněným
k podnikání, které neplní povinnosti vyplývající z obec-

ně závazné vyhlášky nebo nemají zajištěné využití nebo
zneškodňování odpadů

d) mohou právnickým osobám nebo fyzickým osobám
oprávněným k podnikání stanovit podmínky a lhůty pro
zjednání nápravy

e) kontrolují, jak právnické osoby a fyzické osoby plní
povinnosti vyplývající z obecně závazné vyhlášky a zda
právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podni-
kání mají zajištěno využití nebo zneškodňování odpadů

f) určují výši úhrady za svoz, třídění a zneškodňování
komunálního odpadu podle zvláštních předpisů

g) mohou vyžadovat od fyzických osob prokázání
toho, jak s komunálním odpadem naložily (§ 9 odst. 2)

§ 39
Obec uloží pokutu

a) do výše 200 000 Kč právnické osobě nebo fyzické
osobě oprávněné k podnikání, pokud na základě doho-
dy podle § 9 odst. 5 neplní povinnosti stanovené obecně
závaznou vyhláškou, upravující systém sběru, třídění,
využívání a zneškodňování komunálních odpadů

b) do výše 10 000 Kč fyzické osobě za nesplnění povin-
ností z obecně závazné vyhlášky obce, přitom postupu-
je podle zvláštního zákona (z. č. 200/1990 Sb. o přestup-
cích)

§ 41
Pokutu ukládá, vybírá a vymáhá orgán státní správy,

který jako první zahájil řízení o jejím uložení.
O odvolání proti rozhodnutí obce rozhoduje okresní

úřad.
Pokuty uložené obcí jsou příjmem rozpočtu obce.
Uložením pokuty za porušení povinností vyplývajících

z tohoto zákona nejsou dotčena příslušná ustanovení
trestního zákona.

§ 43
Přechodná ustanovení

Obec je povinna zajistit místo pro odkládání odpadů
(§ 9 odst. 4) do šesti měsíců od nabytí účinnosti tohoto
zákona.

§ 45
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.

Př í l o h a  č .  1  k z á k o n u  č .  1 2 5 / 1 9 9 7  S b.

Okruh věcí, které se považují za odpady

1. odpad z výroby nebo spotřeby dále blíže nespecifi-
kovaný;

2. výrobky, které neodpovídají požadované jakosti;
3. výrobky s prošlou lhůtou spotřeby;
4. materiály rozlité, ztracené nebo jinou nehodou zne-

hodnocené včetně materiálů, zařízení apod., jež byly
v důsledku nehody znečištěny;

5. materiály znečištěné nebo znehodnocené v důsled-
ku plánovaných činností (např. odpad po čistících ope-
racích, obalové materiály, kontejnery);

6. nepoužitelné součástky (např. vyřazené baterie,
vyčerpané katalyzátory);

7. látky, které ztratily požadované vlastnosti (např.
znečištěné kyseliny, znečištěná rozpouštědla, vyčerpané
temperovací soli);

8. odpad z průmyslových procesů (např. strusky,
destilační zbytky);
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9. odpad z procesů snižujících znečištění (např. kaly
ze skrubrů, prach z vysavačů, upotřebené filtry);

10. odpad z obrábění a tváření (např. třísky od sou-
stružení, okuje z válcování);

11. odpad z těžby s výjimkou odpadu podle § 1 odst. 2
písm. b) zákona, a zpracování surovin (např. důlní
odpad, kaly z těžby ropy);

12. znehodnocené materiály (např. oleje znečištěné
polychlorovanými bifenyly);

13. jakékoli materiály, látky nebo výrobky, jejichž pou-
žívání bylo zákonem zakázáno;

14. výrobky, pro které již vlastník nemá upotřebení
(např. vyřazené předměty ze zemědělství, domácností,
kanceláří, obchodů).

Př í l o h a  č .  2  k z á k o n u  č .  1 2 5 / 1 9 9 7  S b.

Seznam nebezpečných vlastností odpadů
1. výbušnost
2. hořlavost
3. oxidační schopnost
4. tepelná nestálost organických peroxidů
5. schopnost odpadů uvolňovat při styku se vzduchem

nebo vodou jedovaté plyny
6. ekotoxicita
7. následná nebezpečnost
8. akutní toxicita
9. pozdní účinek

10.žíravost
11.infekčnost
12.radioaktivita

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

Mnoga ljeta zdrávi byli, 
mnoga ljeta živijó…

V lednu oslaví svá významná životní jubilea tito naši
občané

90 let Anna Kubáňová, čp. 311
88 let Jan Macura, čp. 478
88 let Ema Piesková, čp. 407
85 let Jaroslava Blažková, čp. 129
84 let Jan Kohut, čp. 537
84 let Antonín Šigut, čp. 76
81 let Oldřich Kocián, čp. 317
80 let Marie Pavlisková, čp. 446
70 let Ludmila Poledníková, čp. 228
65 let Alfons Majírek, čp. 79
65 let Marie Majírková, čp. 79
60 let Adéla Šrubařová, čp. 587
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví,

lásky a optimismu do dalších let života.

Nová telefonní čísla – dávky státní sociální podpory,
nám. 10, Frýdlant n. O.

0658/67 61 46 – metodika, 0658/67 61 47 – dávky

Majitel psa – zlatožlutého (spíše tmavšího) boxera ať
se přihlásí na Obecním úřadě v Kunčicích p. O. Pes byl
nalezen v katastru pod Stolovou.

Černé štěně s hnědými tlapkami (pes) bylo nalezeno
u pekárny. Majitel či případný zájemce ať se přihlásí na
obecním úřadě nebo přímo u pí Křenové (tel. 85 00 82).

M OTO R I S T É ,  P O ZO R ,  Z M Ě N A !

Sazby pojistného za zákonné pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem motorového vozidla
pro rok 1998 (výňatek z § 22 vyhl. č. 492/91 Sb. ve znění
pozdějších předpisů)

Roční pojistné Kč
I. Tuzemské mot. vozidlo včetně mot. vozidla se zvlášt-

ní SPZ
a) dvoukolové mot. vozidlo a mot. tříkolka s celkovou

hmotností do 400 kg se zdvihovým objemem válců
1. do 50 cm3 včetně  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156,–
2. nad 50 cm3 do 350 cm3 včetně  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372,–
3. nad 350 cm3 do 500 cm3 včetně  . . . . . . . . . . . . . . . . . 708,–
4. nad 500 cm3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 080,–

b) osobní automobil do celkové hmotnosti 3 500 kg
včetně všech modifikací odvozených od osob. automob.,
motorová tříkolka s celkovou hmotností nad 400 kg

1. se zdvih. obj. válců do 1000 cm3 včetně nebo na elektrický
pohon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 828,–

2. se zdvih. obj. válců nad 1000 do 1350 cm3 včetně  . 1 932,–
3. se zdvih. obj. válců nad 1350 do 1850 cm3 včetně  . 2 688,–
4. se zdvih. obj. válců nad 1850 do 2500 cm3 včetně  . 4 116,–
5. se zdvihovým objemem válců nad 2500 cm3  . . . . . 6 480,–
Přípojné vozidlo určené k tažení motorovými vozidly
uvedenými v písm. b)

– s celkovou hmotností do 750 kg včetně  . . . . . . . . . . . . . 84,–
– s celkovou hmotností nad 750 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . 144,–

VYHLÁŠENÍ KONKURZŮ MK ČR

Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje:

❶ konkurz na projekty k realizaci rozvoje zájmových
kulturních – mimouměleckých aktivit v obci v roce 1998.
Programy jsou zaměřeny na řešení některých problémů,
zvláště na rozšíření a podporu aktivních forem zájmo-
vých vzdělávacích a kulturních – mimouměleckých akti-
vit ve volném čase.

Projekty mohou být zaměřeny na:
– rozvoj vzdělávacích aktivit dětí, mládeže i dospělých
– rozvoj metod a forem vzdělávání
– problematiku celoživotního vzdělávání
– vzdělávání a mimoumělecké aktivity, zvláště s temati-

kou etiky, přípravy k partnerským vztahům a rodinnému
životu, prevence proti alkoholismu, toxikomanii, kouření,
gamblerství, AIDS

– aktivity pro nezaměstnané a rizikové skupiny obyvatel

❷ konkurz na projekty zaměřené na neprofesionální
umění v roce 1998,  jež specificky rozvíjejí kulturní život
regionů, estetickou tvořivost a podporují občanskou sou-
náležitost.

Projekty mohou být zaměřeny na akce a aktivity podpo-
rující:

– tradiční českou hudebnost
– slovesné obory, divadelní tvořivost včetně inspirujících

dílen a seminářů
– neprofesionální tvorbu výtvarnou, fotografickou, zvu-

kovou, amatérského filmu a videa
– všechny druhy tanečního umění od foklóru až po scé-

nický a moderní tanec, s přednostním přihlédnutím
k tanečním projevům dětí a mladých lidí

– dětské estetické aktivity s důrazem na přípravu a vzdě-
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lávání vedoucích dětských a mládežnických kolektivů
Konkurz je určen pouze pro občanská sdružení, která

jsou registrována ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdru-
žování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Okresní úřad ve Frýdku-Místku
referát reg. rozvoje a ŽP vedoucí ing. Antonín Liberda

(Plný vyhlašovací text konkurzu je k nahlédnutí na
obecním úřadě.)

Vyhrazení působnosti obcí v rámci uplatňování
zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon ČNR č.114/92 Sb.,o ochraně přírody a krajiny (dále
jen „zákon“) vymezuje ve své části šesté působnost jednotli-
vých orgánů v ochraně přírody. Ustanovení § 76, odst. 1,
písm. b) zákona opravňuje obce mimo jiné k pozastavení,
omezení nebo zákazu kácení dřevin podle § 8 zákona.

Zákon v § 8 odst. 2 mimo jiné stanoví, že povolení není
třeba ke kácení dřevin při výkonu oprávnění podle zvláštních
předpisů. Jedná se např. o zákon č. 138/1973 Sb. (o vodách),
79/1957 Sb. (elektrizační zákon), č. 110/64 Sb. (o telekomuni-
kacích), č. 51/1964 Sb. (o drahách), č. 55/1984 Sb. (o pozem-
ních komunikacích), č. 67/1960 Sb. (o výrobě rozvodu a vyu-
žití topných plynů, č. 79/1957 Sb. (o výrobě, rozvodu a spo-
třebě elektřiny), atd. Jde o oprávnění, která souvisí s oprávně-
ním správce toku odstraňovat a nově vysazovat stromy a keře
na pozemcích při vodním toku (§ 34 odst. 1 písm. b) a dále
s kácením v souvislosti se střety volně rostoucí zeleně s inže-
nýrskými sítěmi, komunikacemi apod.

Dopisem z 21. 10. 1994 si okresní úřad jako orgán ochrany
přírody a krajiny vyhradil na základě ustanovení § 77, odst. 2
zákona část výše popsané působnosti obcí ve věcech podle §
76, odst. 1, písm. b), tj. oprávnění k pozastavení, omezení
nebo zákazu kácení dřevin podle § 8 odst. 2 zákona.

S platností od 1. 1. 1998 se výkon předmětné působnosti
vrací na obce. Proto budou oznámení o kácení nadále zasílá-
na na obecní úřady.

Upozorňujeme, že dle § 8 odst. 4 vyhl. č. 395/92 Sb. ozná-
mení o kácení musí obsahovat náležitosti dle § 8 odst. 3 této
vyhlášky, tedy mimo jiné specifikaci dřevin (druh, počet, veli-
kost plochy keřů včetně situačního zákresu, udání obvodu
kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí) a zdůvodnění zása-
hu. Kácení musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů
předem. Upozorňujeme, že akceptována mohou být pouze
oznámení odpovídající uvedeným požadavkům a že reálné
zdůvodnění musí odpovídat rozsahu oprávnění daného
zvláštním předpisem.

Kácení dřevin ve vodním toku (definovaném parcelou nebo
břehovými hranami) se toto opatření netýká. V takových pří-
padech se nejedná o oprávnění dle citovaného ustanovení
vodního zákona. Z hlediska zákona č. 114/92 Sb., o ochraně
přírody a krajiny jde o zásah do významného krajinného
prvku vodního toku ve smyslu § 4 zákona a proto budou tyto
zásahy oznamovány nadále referátu ŽP Okresního úřadu ve
Frýdku-Místku, oddělení vodního hospodářství, které je
pověřeno činností státní správy ochrany přírody dle zákona
114/92 Sb. na území okresu mimo CHKO a to vydává závazné
stanoviska k zasahům, které by mohly vést k poškození nebo
zničení významného krajinného prvku – vodního toku (§ 4,
odst. 2 zák. č. 114/92 Sb.).

Na závěr upozorňujeme, že uvedená změna působnosti se
týká pouze části území okresu Frýdek-Místek, která se nachá-
zí mimo CHKO Beskydy.

Okresní úřad ve Frýdku-Místku
vedoucí referátu ŽP Antonín Mráz

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 68/1 ZO ČSOP
v Kunčicích p. O.

vyhlašuje II. ročník výtvarné soutěže
„ZA ZDRAVĚJŠÍ A ŠŤASTNĚJŠÍ ŽIVOT V NAŠÍ OBCI“

Po mimořádně úspěšném 1.ročníku,kterého se zúčast-
nilo 124 výtvarníků a finanční částka na odměny přesá-
hla 10 000,– Kč.

VÁŽENÍ A MILÍ, MALÍ, VĚTŠÍ I VELCÍ.
Věříme, že i letos vezmete rozum do hrsti, dáte se do

kreslení, malování, nebo vezmete nůžky, lepidlo obrázky
a začnete kolážovat.

Oceněny budou opět všechny zdařilé práce, které
znovu upozorní na nepořádek, bezohlednost, sobectví
a pohodlnost, která ničí naše životní prostředí. Zvlášť
budou odměněny soutěžní práce znázorňující prohřeš-
ky s uvedením konkrétního místa a práce vyjadřující
nesouhlas s výstavbou šachet v Beskydech.

Podmínky:
– možno použít libovolnou techniku
– rozměr soutěžních prací A4 případně A5
– na zadní straně nutno uvést jméno a příjmení auto-

ra, věk, bydliště a II. ročník soutěže
Uzávěrka soutěžních prací a hodnocení je v pátek 17.

4. 1998. Vyhlášení výsledků II. ročníku soutěže, odevzdá-
ní cen vítězům a vernisáž výstavy oceněných prací bude
součástí oslav 48. výročí osvobození naší obce.

Soutěžní kategorie:
I. 4–6 let (MŠ) IV. 12–15 let (6.–9. roč. ZŠ)

II. 6–8 let (1.–2. roč. ZŠ) V. 16 – 19 let
III. 9–11 let (3.–5. roč. ZŠ) VI. nad 20 let
Nejlepší práce postoupí do celostátní soutěže „JE

JEŠTĚ ČAS … ABY NÁŠ DOMOV BYL ZDRAVÝ DOMOV“
Těšíme se na vaše soutěžní práce a přejeme vám

hodně zdaru, aby i vy jste měli zásluhu na tom, že naše
obec bude jednou patřit mezi nejkrásnější a nejzdravěj-
ší na celém světě. Miloslav Šrubař

• Pozvánka •••••••••••••••
na výroční členskou schůzi ČSOP v Kunčicích pod

Ondřejníkem, která se koná v pátek 23. ledna 1998
v zasedací síni obecního úřadu. Zahájení v 17 hodin.

Zveme všechny členy a občany, kteří mají zájem
o zlepšování životního prostředí. Shlédneme videofilm
o Kunčicích pod Ondřejníkem.

PŘÍRODA JE KRÁSNÁ. ABY TAKOVÁ ZŮSTALA, NE-
MŮŽEME JEN NEČINNĚ PŘIHLÍŽET.

Srdečně zve výbor ZO 68/1

PPPP FFFF     
občanům a návštěvníkům
Kunčic p. O. a hlavně
naší přírodě
přejeme v roce 1998

ÚSPĚŠNÝ BOJ PROTI
KAŽDÉMU A VŠEMU,
CO NIČÍ NAŠE ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

ČSPO ZO 68/1
Miloslav Šrubař
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❅ Počasí •••••••••••••••••
Vážení občané,
dovoluji si vám sdělit výsledky mého pozorování poča-

sí za měsíc prosinec 1997 a také celý rok 1997.
Jaký byl měsíc prosinec 1997?
I v tomto měsíci (stejně jako v minulých dvou letech)

byly teploty většinou nad bodem mrazu, což pro přírodu
není vhodná situace. V průměru činila teplota tohoto
měsíce +2,5 °C. Jen v 8 dnech se teploty pohybovaly pod
bodem mrazu a nejnižší teplota —12,8 °C byla naměře-
na v úterý 16. 12. 1997. Taktéž ostatní ukazatele byly
nižší než v prosinci minulého roku.

Jaký byl rok 1997?
Tento přehled uvádím po jednotlivých měsících

a úhrnně za celý rok. Měření provádím třikrát denně na
zahradě domu č. 592 v horní části obce. Odchylky
mohou být až několik stupňů Celsia s ohledem na různá
místa naší obce.

Rok 1997 se vyznačoval obrovskými dešti, které jsou
zhodnoceny jako stoleté vody. Za čtyři dny (5., 6., 7. a 8.
července) dosáhly u nás dešťové srážky výše 503 mm.
Zvážíme-li, že průměr dešťových srážek v našem okrese
činí ročně 736 mm, a v povodňovém měsíci spadlo 629
mm, spadlo za tento měsíc 85,5 % okresního celoroční-
ho průměru. Celkové roční srážky v roce 1997 činily 1303
mm a byly překročeny o 567 mm úhrnem za celý rok dle
okresních průměrných srážek. Pro porovnání uvádím
celkové srážky deště za rok 1996 a to 840 mm.

Průměrná teplota v roce 1996 činila + 6,8 st. C. Také
spad sněhu byl v roce 1996 vyšší o 102 cm oproti roku
1997. Jiří Ryška, čp. 592

• Poděkování ••••••••••••••
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým,

kteří se přišli rozloučit s panem Vojtěchem Řezníčkem.
Zvláště pak děkujeme p. MUDr. Chovančíkové za zdra-
votní péči a paní Elišce Pustkové za její smuteční projev.
Velký dík paní Lence Dobiášové za podporu a pomoc
v nejtěžších chvílích.

Otto a Jirka s rodinami

• Věnuji •••••••••••••••••
do dobrých rukou černé štěně. Matka irský setr, otec

střední knírač.
Turoňová Hana, Rakovec 312, Kunčice p. O., tel.

850218 nebo 0602/709805

✌ Pozvání na výstavu ••••••••••
V. ročník Mezinárodní výstavy
Ekologické a ekonomické vytápění včetně úspor ener-

gie v menších a středních objektech.
info THERMA 98
ve dnech 27.–29. ledna 1998 v prostorách nově posta-

vené sportovní haly ve Frýdlantě nad Ostravicí u motelu
PANORAMA.

ing. Libor Kostelný, ředitel výstavy

✒Oceňování nemovitostí •••••••
Ocenění rodinných domů, rekreačních chat, pozem-

ků, trvalých porostů apod., pro účely dědictví, darování,
prodej a pro získání hypotečních úvěrů u Komerční
banky a Hypotečního ústavu KB v Brně

provádí
Ing. Vladislav Čajánek, Kunčice p. O. č. 555, tel. 850085

• Po dvou letech opět ŠIBŘINKY ••••
TJ Sokol odbor ASPV pořádá dne 24. ledna 1998 na

Huťařství Šibřinky. Vstupné 40,– Kč včetně místenky.
Vstupenky budou v předprodeji od 19. 1. u paní Elišky
Valáškové, tel. 85 00 09.

Na hojnou účast se těší pořadatelé.

☛Nabídka studijních a učebních oborů
Integrovaná střední škola řemesel a podnikání,

Potoční 1094, Frýdek-Místek.
Ve školním roce 1998/99 nabízíme absolventům 9. tříd

ZŠ tyto obory:
Studijní obory – čtyřleté, zakončené získáním maturit-

ního vysvědčení
63-98-6/02 Management ekonomiky, obchodu a služeb
31-25-6 Oděvnictví
31-37-4 Operátor oděvní výroby
Učební obory – tříleté, zakončené získáním výučního

listu
31-52-2 Krejčí, krejčová
31-85-2 Švadlena
64-97-2 Provoz služeb
64-75-2 Technickoadministrativní pracovník, pra-

covnice
31-76-2/09 Pracovník, pracovnice v textilním a oděv-

ním průmyslu
zaměření pro obchod
31-76-2/02 Pracovník, pracovnice v textilním a oděv-

ním průmyslu
zaměření pro tkalcovství
Učební obory – dvouleté, zakončené získáním výuční-

ho listu
31-78-2 Výroba konfekce
Absolventům tříletých učebních oborů nabízíme

nástavbové studium Podnikání v oboru textil a oděvnic-
tví a Podnikání v oboru obchodu a služeb

Rádi Vám poskytneme bližší informace osobně nebo
telefonicky 0658/23350 Mgr. V. Bilko, E. Deingruberová.

Kunčice pod Ondřejníkem 6. ledna 1998, ročník VIII, číslo 1/98, šéfre-
daktor Jana Martináková, zástupce šéfredaktora Tomáš Hrubiš. Obecní
noviny vydává Obecní úřad v Kunčicích pod Ondřejníkem, povoluje
OkÚ, referát kultury Frýdek-Místek: dne 14. 1. 1991, Reg. zn. FMt 3.
Sazba Beatris Čeladná, tel. 0658/601412, tisk ŠOT Frýdek-Místek.
Uzávěrka vždy 1. den v měsíci. Cena inzerce: 2,50 Kč/cm2.
Adresa redakce: Obecní úřad, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, č. p. 569

VÝTISK ZDARMA.
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měsíc prům. teploty dešťové srážky spad sněhu
za den v mm v cm

1 –5,6 –– 45
2 +3,0 21 15
3 +2,8 15 31
4 +2,5 44 51
5 +10,8 175 ––
6 +13,4 118 ––
7 +14,5 629 ––
8 +16,3 81 ––
9 +12,5 52 ––

10 +8,5 42 14
11 +2,3 101 43
12 +2,5 25 16

celoroční +7,1 1303 215průměr


