
Léto budiž pochváleno…
Dětem začínají prázd-

niny a většina z nás má
před sebou dny vytou-
žené dovolené. Mnozí
se vydávají poznávat
nové kraje, jiní chtějí
tyto chvíle věnovat ob-
líbené ruční práci nebo
jiným koníčkům.

Přejeme všem obča-
nům i návštěvníkům
naší obce, aby jejich
dovolená byla vyplněna
slunečnými dny, poho-
dou a nezapomenutel-
nými zážitky.

redakce
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Plynofikace
V těchto dnech obecní úřad zahájil výstavbu III. etapy

plynofikace obce v rozsahu 6 840 m středotlakých ply-
novodů a zhruba 1 525 m přípojek po HUP. Stavba po-
kračuje od kostela na dolní konec obce (takřka k hranici
s obcí Tichá), v okolí mateřské školy Dolní, v oblasti
u „Parmovic” (k domu s pečovatelskou službou), za dře-
věným kostelíkem směrem k p. Oprštěnému. Stavba má
být dokončena tak, aby byl tento plynovod funkční již
v topnou sezonu 1998/99.

Doporučuji proto všem, kteří chtějí v tuto topnou se-
zonu topit plynem, aby si již nyní začali vyřizovat sta-
vební povolení na plynofikaci svých domů. To znamená
nechat zhotovit projekt 3krát, vyzvednout na Obecním
úřadě v Kunčicích pod Ondřejníkem žádost o stavební
povolení plyn. instalace, výpis z LV (listu vlastnictví) ne
starší jednoho roku (na požádání zajistí obecní úřad –
k tomu je zapotřebí kolková známka v hodnotě 100 Kč),
zaplatit správní poplatek 300 Kč (složenka na OÚ), zajis-
tit předběžný souhlas odborné kominické firmy o mož-
nosti zaústění plynových spotřebičů do komína, vše se
odevzdá na Obecní úřad v Kunčicích pod Ondřejníkem,
který pak ostatní zajistí na Stavebním úřadě v Čeladné.
Je potřeba počítat s tím, že stavební úřad má na vyřízení
stavebního povolení správní lhůtu až 60 dnů, proto je
nutné začít vyřizovat stavební povolení již nyní.

O dalším postupu plynofikace Vás budeme průběžně
informovat. Ing. Tomáš Hrubiš,  starosta obce

Znovu uvádíme některé projektanty a firmy pro
plynofikaci rodinných domů:

Autorizovaní projektanti:
p. Jiří Malík, Kunčice pod Ondřejníkem 319, tel.

0656/850158
p. Petr Gnida, Frýdek-Místek, Ostravská 883, tel.

0658/36419
p. M. Vojnarová, Frýdek-Místek, Habrova 2934,
p. Zámostný, Frenštát p. R., Podříčí 107, tel.

0656/836897

ing. Frant. Milata, Frýdlant n. O., Padlých hrdinů
1143, tel. 0658/72724

ing. Stanislav Chromčák, Čeladná 613, tel.
0656/836090

ing. Václav Kawka, Frýdek-Místek, Ostravská 882, tel.
0658/35016

ing. Miloslav Klich, Frýdek-Místek, Bezručova 171,
tel.0658/31916

Marie Kubešová, Nový Jičín, Riegrova 13, tel.
0656/22332

ing. Igor Káňa, Frýdlant n. O., U hráze 1001, tel.
0658/72586

Jarmila Kupčíková, Frýdek-Místek, Černá cesta 2284,
tel. 0658/23879

ing. Jana Zapletalová, Hřbitovní 620, Příbor, tel.
0656/911628

ing. Jana Ševčíková, Fr. Formana 39, Ostrava – Dubi-
na, tel. 069/6713930

ing. Miroslav Chytka, Pod Hůrkou 740, Zubří, tel.
0651/658670

PF – projekt Sylva Führerová, Jiří Führer, Kunčice pod
Ondřejníkem 0398, tel. 0603/253493

ing. Bohuslav Konečný, Brušperk 939
Firmy – zhotovení projektu, dodávky plynospotřebi-

čů, zapojení, revize:
Eduard Michna, Frenštát p. R., Místecká 74, tel

0656/836757
Elektro Bartoš, Frenštát p. R., Místecká 657, tel.

0656/836902 a 836763
ELOIS, Frenštát p. R., Horní 120, tel. 0656/836317
ISTAR, Rožnov p. R., 1. máje, tel. 0651/604495
Firma kominictví a vložkování komínů Ladislav

Šputa, J. Trnky 72, Frýdek-Místek, tel. 0658/34661
Firma KOMPRA – Pavlát – vložkování komínů a revize,

Trojanovice – Lomná 499, tel. 0656/836203
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Mezinárodní festival folklorních souborÛ
V týdnu od 15. do 21. června 1998 probíhal ve Frýdku-

Místku Mezinárodní festival folklorních souborů. V so-
botu 20. 6. 1998 zajišťoval Obecní úřad v Kunčicích pod
Ondřejníkem hostování třicetipětičlenného dětského
folklorního souboru z Ukrajiny – „Galicka veselka” (Ha-
ličská duha), účastníka festivalu. Děti i dospělý dopro-
vod si se zájmem prohlédli naši základní školu a galerii
Karla Svolinského, také shlédli film o obci. V odpoled-
ních hodinách soubor vystoupil se svým pěkným pro-
gramem společně s dětmi z naší základní školy v sále na
Huťařství. Škoda, že účast veřejnosti nebyla vyšší. Po vy-
stoupení následovalo posezení u ohně s opékáním
„buřtů”. Pobyt v naší obci se všem členům souboru veli-
ce líbil. Dobrou náladu nepokazilo ani špatné počasí při
výjezdu lanovkou na Pustevny.

Děkujeme všem organizátorům této vydařené akce,
kteří se o spokojený pobyt souboru starali, zejména ře-
ditelce ZŠ paní Julii Kubalové a firmě VIAL za sponzorský
dar na tuto akci. 

Oldřich Harabiš, zástupce starosty

Zmûna fieditele Základní ‰koly
V souvislosti s odchodem do důchodu končí ke dni 31.

7. 1998 ve funkci ředitelky ZŠ Karla Svolinského v Kunči-
cích pod Ondřejníkem Julie Kubalová z Frýdku-Místku.

Paní Kubalová byla jmenována do funkce ředitelky
naší ZŠ po řádném konkursu v roce 1991. Za dobu jejího
působení ve funkci ředitelky se zvýšila celková úroveň
školy, škola získala právní subjektivitu, také spolupráce
školy s obecním úřadem byla velmi dobrá.

S účinností od 1. srpna 1998 byl po řádném konkursu
jmenován do funkce ředitele ZŠ Karla Svolinského
v Kunčicích pod Ondřejníkem Mgr. Martin Majer, bytem
v Kunčicích p. O.

Odcházející paní ředitelce Julii Kubalové děkuji svým
jménem i jménem Obecního zastupitelstva v Kunčicích
p. O. za její velmi dobrou práci pro školu i obec a zároveň
ji přeji hodně zdraví a pohody v její další činnosti.

Nastupujícímu panu řediteli Mgr. Martinu Majerovi
přeji hodně úspěchů v jeho náročné práci. Věřím, že
spolupráce školy a obce jako zřizovatele školy bude na-
dále na dobré úrovni.

obecní úřad informuje☞☛ ☞☛

Zapište si správné telefonní číslo požární zbrojnice
v Kunčicích pod Ondřejníkem – 850 180. (V květ-
novém čísle Obecních novin bylo uvedeno chybně
v článku Požární poplachové směrnice)



OBECNÍ NOVINY STRANA 3 ČERVENEC — SRPEN 1998

* Úplný název stran: 1 KDU-ČSL: Křesťanská a demo-
kratická unie – Československá strana lidová, 10 SPR–
RSČ: Sdružení pro republiku – Republikánská strana
Československa.

Zapsaných voličů bylo 1 526, platných hlasů odevzda-
lo 1 194 voličů, 5 hlasů bylo neplatných. V naší obci se
tedy zúčastnilo voleb 78,6 % oprávněných voličů.

Děkuji Vám voličům, kteří jste se těchto voleb zúčast-
nili, je to nesporně důkaz Vaší občanské odpovědnosti.

Je třeba poděkovat politickým stranám, politickým
hnutím i občanům za bezproblémový průběh volební
kampaně i samotných voleb. Poděkování patří také pra-
covníkům obecního úřadu za přípravu voleb, hlavně pak
zapisovatelkám, předsedům, místopředsedům a členům
Okrskových volebních komisí za hladký průběh voleb.

Zároveň žádám politické strany, které pro svoji voleb-
ní kampaň použily jiné plochy než byly k tomuto účelu
určeny, aby předvedly svoji politickou kulturu a z uvede-
ných ploch co nejdříve odstranily předvolební
materiály.

Ing. Tomáš Hrubiš, starosta obce

Sbûr nebezpeãn˘ch a velkoobjemov˘ch
odpadÛ

Tak jako v loňském roce proběhne i letos v naší obci
jednorázová akce – sběr nebezpečných a velkoobjemo-
vých odpadů. Smyslem této akce je vyčištění obce od ne-
bezpečných a velkoobjemových odpadů, pro občany je
jedinečnou příležitostí zbavit se bezplatně problematic-
kých odpadů.

Letos se tato akce uskuteční v sobotu 12. září 1998 na
již známých stanovištích a to:

— u kostela (dolní část obce) od 8,30 do 9,15 hod.
— u Huťařství (aut. zastávka) od 9,30 do 10,30 hod.
— u nádraží ČD (ohrada pod p. Makovým) od 10,45 do

11,30 hod.

V uvedené době bude moci každý občan obce Kunči-
ce pod Ondřejníkem bezplatně odevzdat na tomto místě
k likvidaci následující odpady:

olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev,
monočlánky, autobaterie i s elektrolytem, zářivky, zne-
čištěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na
hubení škůdců a postřiky, staré kosmetické přípravky,
staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpouštěd-
la, plastové obaly a nádoby od škodlivin, opotřebené
pneumatiky, hadry znečištěné barvami, oleji a vazelí-
nou, obaly od sprejů, televizory, rádia, ledničky, domácí
elektrospotřebiče, matrace, WC mísy, umyvadla, kober-
ce, linolea, kočárky

Odevzdávat se nebude klasický železný šrot.
— Sběru se budou moci zúčastnit také majitelé rekre-

ačních chat v katastrálním území Kunčic pod Ondřejní-
kem, avšak pouze ti, kteří s sebou donesou doklad o za-
placení zálohy poplatku za likvidaci TKO za rok 1998.

— Sběr bude provádět specializovaná firma za účasti
pracovníků obecního úřadu.

— Při této akci nebudou odebírány odpady podnikate-
lů, vzniklé při podnikatelské činnosti. Podnikatelé se
mohou s firmou, která bude sběr provádět domluvit na
individuálním odvozu.

Název a sídlo firmy: Marius Pedersen a.  s.
Sídlo: Malé náměstí 124
500 01 Hradec Králové
Provozovna Ostrava: Slovenská 1
702 00 Ostrava - Přívoz
tel./fax: (069) 6110390–1
Tato akce je pořádána a hrazena obcí již třetí rok

a bude prováděna pravidelně i v příštích letech (zřejmě
dvakrát za rok). Žádám proto občany, aby s touto služ-
bou již každoročně počítali a svůj nebezpečný a velko-
objemový odpad (podle specifikace uvedené v ON) si
během roku doma ukládali na vhodném místě, nedávali
jej do sběrných nádob v obci a vyčkali na jednorázový

Vážení občané, ve dnech 19. a 20. 6. 1998 proběhly
předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky. Přinášíme zde přehlednou tabulku vý-
sledků voleb v naší obci.

Číslo
Okrsek č. 1–OÚ Okrsek č.2–Skalka Obec celkem

strany
Název strany počet % počet % hlasy %

Pořadí

hlasů hlasů hlasů hlasů celkem celkem
strany

1 KDU – ČSL* 133 19,8 83 15,9 216 18,1 3
2 Nezávislí 3 0,5 5 1,0 8 0,7 11
4 Demokratická unie 8 1,2 4 0,8 12 1,0 10
5 Občanská demokratická strana 155 23,1 102 19,5 257 21,5 2
6 Občanská koalice – Politický klub 3 0,5 1 0,2 4 0,3 12
7 Česká strana sociálně demokratická 193 28,7 188 36,0 381 31,9 1
8 Moravská demokratická strana 12 1,8 10 1,9 22 1,9 8
9 Komunistická strana Čech a Moravy 69 10,2 57 10,9 126 10,6 4

10 SPR–RSČ* 26 3,9 21 4,0 47 3,9 6
11 Unie svobody 46 6,9 28 5,4 74 6,2 5
12 Důchodci za životní jistoty 12 1,8 14 2,7 26 2,2 7
13 Česká strana národně sociální 1 0,2 2 0,4 3 0,3 13
18 Strana zelených 11 1,6 7 1,3 18 1,5 9
Platné hlasy 672 522 1194
Odevzdané hlasy 673 79,9 526 76,9 1199 78,6
Počet voličů 842 684 1526

VVVV OOOO LLLL BBBB YYYY     1111 9999 9999 8888
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sběr těchto odpadů pořádaný obcí. Bohužel se během
roku stále objevuje v kontejnerech nebezpečný a velko-
objemový odpad (pneumatiky, televizory, ledničky, aku-
mulátory apod.) a to i v době již ohlášeného sběru těch-
to odpadů.

Vážení občané,  využijte prosím této jedinečné příleži-
tosti jak se bezplatně zbavit problematických odpadů.
Věřím, že každý z nás pochopí potřebu uložení těchto
odpadů tak, aby neznečišťovaly prostředí a krajinu
v našem okolí a neohrožovaly zdraví nás, našich dětí
a příštích generací.

Proto žádám všechny občany, dokažme, že nám na
zdraví a čistotě v obci záleží a využijme v maximální
míře službu nabízenou obcí – sběr nebezpečných a vel-
koobjemových odpadů v sobotu 12. září 1998.

Předem děkuji všem, kteří přispějí k ochraně životního
prostředí v naší obci.

Ing. Tomáš Hrubiš,  starosta obce

Mnoga ljeta zdrávi byli,
mnoga ljeta živijó.........

V červenci oslaví svá významná životní jubilea tito naši
občané:

91 Žofie Gvardová, čp. 462
84 František Krkoška, čp. 38
81 Marie Krpcová, čp. 23
75 František Mžik, čp. 414
75 Oldřiška Závodná, čp. 90
75 Josef Vyroubal, čp. 585
75 Jiřina Glogovská, čp. 0286
70 Antonie Stanečková, čp. 135
60 Vladislav Vengřin, čp. 340
60 Jarmila Krpcová, čp. 230

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, lásky a opti-
mismu do dalších let života.

Tradiãní pouÈ v Kunčicích pod Ondřejníkem proběh-
ne v neděli 26. července 1998. Obecní úřad

Úprava ceny pitné vody
Jak jsme již informovali v minulém čísle Obecních

novin, cena pitné vody, kterou dodává obci SmVaK je
každý rok vyšší. Důsledkem tohoto zvýšení propočetla
finanční komise při obecní radě novou cenu pitné vody,
která byla vypočtena z ceny dodávané vody, nákladů na
provoz a údržbu obecních vodovodů včetně přečerpáva-
cí stanice a vodojemů se započtením minimálního roč-
ního odpisu a zisku.

Nová cena pitné vody bude platit od doby odečtu vo-
doměrů v červnu 1998, u paušálních odběrů od 1. čer-
vence 1998.

Obecní rada v Kunčicích pod Ondřejníkem schválila
dne 30. 6. 1998 na základě doporučení finanční komise
novou cenu pitné vody takto:

pro domácnosti 8,10 Kč/m3

pro ostatní 9,30 Kč/m3 Obecní úřad

Záloha platby za odvoz a uloÏení
domovního odpadu

V letošním roce vybral obecní úřad zálohu za odvoz
a uložení tuhého komunálního odpadu (TKO) za 1. čtvr-
tetí roku 1998. Vzhledem k tomu, že náběh fungování
nového systému likvidace odpadu v obci je posunut na
2. pololetí letošního roku, vybere obecní úřad, se sou-
hlasem obecní rady, další zálohu za likvidaci TKO do
výše platby v roce 1997.

Složenky budou rozeslány v červenci, splatnost bude
do 20. srpna 1998. Děkujeme za pochopení.

Obecní úřad
Oprava mostu u M· Dolní

Oznamujeme občanům, že termín dokončení generál-
ní opravy mostu u MŠ Dolní je z technických i technolo-
gických důvodů posunut do 31. 8. 1998. Žádáme proto
občany o trpělivost po dobu opravy mostu.

Obecní úřad
U s n e s e n í

z XVI. mimořádného zasedání Obecního zastupitel-
stva v Kunčicích pod Ondřejníkem, konaného dne 9.
června 1998

Obecní zastupitelstvo
1. Schvaluje:
a) návrhovou komisi ve složení: Ing. Menšík V., Ing.

Blažek I.
b) ověřovatele zápisu Ing. Řezníček P., p. Kubečka Č.
c) zplnomocnění společnosti VICONTE spol. s r.o., No-

vodvorská 994, Praha k registraci zástavního práva k 551
ks akcií Severomoravské plynárenské společnosti

d) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě s SPP Bohe-
mia a. s., se sídlem Hodonín, Lipová alej č. 6 o převodu
551 ks akcií Severomoravské plynárenské a.s. s tím, že na
úhradu za kupní cenu bude poskytnuta záloha ve výši
kupní ceny (tj. 1 300 Kč za 1 akcii)

2. Pověřuje:
a) starostu Ing. Hrubiše ověřit nožnost zakotvit do

smlouvy prohlášení smlouvy za neplatnou v případě, že
nedojde k zaplacení zálohy do 15 dnů.

V případě, že nedojde k dohodě o doplňku smlouvy,
pověřuje starostu uzavřít smlouvu podle původního ná-
vrhu.

V Kunčicích pod Ondřejníkem 9. 6. 1998
Ing. Tomáš Hrubiš, v.r.,  starosta obce
Návrhová komise:
Ing. Ivan Blažek v. r., Ing. Jaroslav Menšík v. r., Oldřich

Harabiš, v.r. zást. starosty 

U s n e s e n í
ze XVII. zasedání Obecního zastupitelstva v Kunčicích

pod Ondřejníkem, konaného dne 30. 6. 1998 v 18.00
hodin

Obecní zastupitelstvo
1. Bere na vědomí:
a) kontrolu usnesení z XV. a XVI. zasedání OZ
2. Schvaluje
a) návrhovou komisi ve složení: Ing. Balcar, MUDr.

Chovančíková
b) ověřovatele zápisu: O. Harabiš, Z. Strnadel
c) zprávu o přezkumu hospodaření obce v roce 1997
d) stanovení počtu členů obecního zastupitelstva

v Kunčicích pod Ondřejníkem pro příští volební období
– 15 členů zastupitelstva

e) Majetkové záležitosti obce



OBECNÍ NOVINY STRANA 5 ČERVENEC — SRPEN 1998

aa) prodej části p.č. 1804/7 o výměře 76 m2 p. Lumí-
ru Kutajovi, Kunčice p.O. čp. 590

bb) prodej části p.č. 1313/21 Ing. Michalu Mihalčí-
kovi, Gregorova 18, Ostrava (podle geom. zaměření)

cc) prodej staveb. parcely (části p.č. 1209/66 – 71)
1 000 m2,  p.  K. Albertové, (manželům Albertovým), Kun-
čice pod Ondřejníkem čp. 584 po předběžném posouze-
ní zpracovatele zastavovací studie

V Kunčicích pod Ondřejníkem 30. 6. 1998
Ing. Tomáš Hrubiš, v.r., starosta obce
návrhová komise:
Ing. Václav Balcar, v.r., MUDr. Františka Chovančíková,

v.r., Oldřich Harabiš, v.r.,  zást. starosty

Informace pro komunální volby v r. 1998
Obec tvoří jeden volební obvod, počet členů obecního

zastupitelstva pro příští volební období byl schválen
v počtu 15, potřebný počet podpisů pro nezávislého
kandidáta jsou 4 % z počtu voličů, to je podle současné-
ho počtu voličů v obci 62 podpisů, pro sdružení nezávis-
lých kadidátů je potřebný počet podpisů 7 % z počtu vo-
ličů, to je 107 podpisů.

Ing. Tomáš Hrubiš,  starosta obce

Když se nedaří, u jedné věci nezůstane aneb – jak se
říká – do třetice všeho dobrého i zlého.

Mrzí nás, že se toto „pravidlo“ ve své horší variantě po-
tvrdilo i v minulém čísle Obecních novin.

— z článku „Dejme šanci pravici dokončit přeměnu
společnosti“ v části vyhrazené volební kampani, vypadl
sloupeček. Nebylo to však učiněno záměrně, jak to něk-
teří prezentovali

— pana Antonína Michnu jsme předčasně zařadili
mezi jubilanty, kteří oslaví 60 let, no a do třetice

— z článku „Rozvozový plán láhví propan-butanu“ vy-
padl řádek s údaji o rozvozu u potravin (bývalý Šodek).

Za toto nedopatření a chyby se omlouváme.
– redakce –

Telefonní seznam Kunãic pod Ondfiejníkem
zpracovaný podle „Zlatých stránek“ bude součástí příš-
tího čísla Obecních novin. Obecní úřad

Obecní úfiad upozorÀuje
na některé důležité změny, týkající se ohlašování
a povolování staveb. Tyto změny vyplývají z noveliza-
ce stavebního zákona (č. 83/1998 – účinného od 1. čer-
vence 1998) jehož vybrané části uvádíme:

Oddíl 4

Povolování staveb, změn staveb a udržovacích prací
Stavby, jejich změny a udržovací práce

§ 54
Stavby, jejich změny a udržovací práce na nich lze provádět

jen podle stavebního povolení nebo na základě ohlášení sta-
vebnímu úřadu.

§ 55
(1) Stavební povolení se vyžaduje, pokud tento zákon a pro-

váděcí předpisy k němu nebo zvláštní předpisy nestanoví
jinak, u staveb všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně tech-
nické provedení, účel a dobu trvání; stavební povolení se vyža-

duje též u změn dokončených staveb.
(2) Ohlášení stavebnímu úřadu postačí
a) u drobných staveb,
b) u stavebních úprav, kterými se nemění vzhled stavby, ne-

zasahuje se do nosných konstrukcí stavby, nemění se způsob
užívání stavby.

3) Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují udržovací práce, je-
jichž provedení by mohlo ovlivnit stabilitu stavby, požární bez-
pečnost stavby, její vzhled nebo životní prostředí, a všechny
udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou.

§ 56
Stavební povolení ani ohlášení se nevyžaduje

a) u důlních děl, důlních staveb pod povrchem a staveb v po-
vrchových lomech a skrývkách, pokud podléhají schvalování
a dozoru orgánů státní báňské správy podle horních předpisů,

b) u nadzemních a podzemních vedení telekomunikační sítě
včetně opěrných a vytyčovacích bodů a u telefonních budek,

c) u krátkodobých přenosných zařízení, jako prodejní stán-
ky, konstrukce a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení
budov,

d) u scénických staveb pro film a televizi,
e) u geodetických dřevěných a přenosných měřičských věží,

signálů a pyramid,
f) u konstrukcí chmelnic a vinic,
g) u stavebních úprav elektrických vedení bez omezení na-

pětí, pokud se nemění jejich trasa,
h) u udržovacích prací, u nichž není předepsáno ohlášení

podle § 55 odst. 2. písm. c)

§ 57
Ohlášení stavebnímu úřadu

(1) Stavebník [§ 139 písm. d)] drobných staveb, stavebních
úprav a udržovacích prací uvedených v § 55 odst. 2 je povinen
jejich provedení předem písemně ohlásit stavebnímu úřadu.
Stavební úřad může stanovit, že ohlášenou drobnou stavbu,
stavební úpravu nebo udržovací práce lze provést jen na zákla-
dě stavebního povolení.

(2) Ohlášenou drobnou stavbu, stavební úpravu a udržovací
práce může stavebník provést jen na základě písemného sdě-
lení stavebního úřadu, že proti jejich provedení nemá námitek.
Pokud toto sdělení nebude stavebníkovi oznámeno do 30 dnů
ode dne ohlášení anebo stavební úřad v téže lhůtě nestanoví,
že ohlášená drobná stavba, stavební úprava či udržovací práce
podléhá stavebnímu povolení, může ji stavebník provést.

(3) Za den ohlášení se považuje den, kdy ohlášení bylo po-
dáno u stavebního úřadu.

(4) Mají-li být prováděny stavební úpravy nebo udržovací
práce na stavbě , která je kulturní památkou, přiloží stavebník
k jejich ohlášení stavebnímu úřadu stanovisko orgánu státní
památkové péče. Totéž se týká objektů na územích vyhláše-
ných ochranných pásem a chráněných území podle příslušné-
ho zákona.*

§ 58
Žádost o stavební povolení

(1) Žádost o stavební povolení spolu s předepsanou doku-
mentací podává stavebník u stavebního úřadu.

(2) Stavebník musí prokázat, že je vlastníkem pozemku nebo
stavby anebo, že má k pozemku či stavbě jiné právo, které jej
opravňuje zřídit na pozemku požadovanou stavbu, provést
změnu stavby anebo udržovací práce na ní.

(3) Jde-li o stavební úpravu, nástavbu nebo udržovací práce
na stavbě, může být stavebníkem právnická nebo fyzická
osoba, která je nájemcem stavby, předloží-li o tom písemnou
dohodu s vlastníkem stavby.

(4) Stavebník podzemních staveb podléhajících tomuto zá-
konu neprokazuje vlastnické nebo jiné právo k pozemku či
stavbě na něm, jde-li o stavby, které funkčně ani svou kon-
strukcí nesouvisejí se stavbami na pozemku ani s provozem na
něm a které ani jinak nemohou mít vliv na využití pozemku
k účelu, pro který je určen.
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(5) Žádá-li stavebník o povolení stavby, která má zčásti spo-
čívat na stavbě ve vlastnictví jiné osoby, musí připojit k žádos-
ti o povolení stavby písemnou smlouvu o zřízení věcného bře-
mene uzavřenou s vlastníkem, na jejíž části má spočívat: totéž
platí i v případech, kdy se obě stavby mají provádět současně.

Oddíl 5
Terénní úpravy, práce a zařízení

§ 71
(1) Povolení stavebního úřadu vyžadují, pokud k tomu ne-

jsou příslušný podle zvláštních předpisů jiné orgány, terénní
úpravy, kterými se podstatně mění vzhled prostředí nebo od-
tokové poměry a dále též těžební a jim podobné a s nimi 

související práce, nejedná-li se o činnost prováděnou hor-
nickým způsobem.** Povolení se nevydává,jestliže stavební
úřad v územním rozhodnutí od jeho vydání upustil.

(2) Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují informační, re-
klamní a propagační zařízení (dále jen „zařízení“) o ploše větší
než 0,6 m2, která jsou umísťována na pozemku nebo stavbě
a jsou viditelná z veřejných prostorů. Zařízení v obvodu
dráhy*** podléhá souhlasu speciálního stavebního úřadu.

(3) Umísťování reklamních a propagačních zařízení na stav-
bách, které jsou kulturní památkou a v jejich prostorech je
možné pouze se souhlasem příslušného orgánu památkové
péče.

(4) Ohlášené zařízení lze provést jen na základě písemného
sdělení stavebního úřadu, že proti jeho provedení nemá námi-
tek. Stavební úřad může stanovit, že zařízení lze provést jen na
základě povolení: má-li být zařízení umístěno v ochranném
pásmu pozemní komunikace, stavební úřad stanoví, že zaříze-
ní lze provést jen na základě povolení.

(5) Ohlášení se nevyžaduje u označení budov státních nebo
samosprávných orgánů a jiných veřejných institucí, veřejně
prospěšných staveb, u návěstí v zájmu veřejné bezpečnosti
a pořádku , u uličních, požárních, dopravních a vodohospo-
dářských značek, u označení zvláště chráněných území, geo-
detických bodů, veřejných telefonních automatů, hovoren
a stanic apod. Ohlášení se nevyžaduje též u označení budov
právnických osob a fyzických osob podnikajících podle zvlášt-
ních předpisů.

(6) Obec může obecně závaznou vyhláškou vydanou v sa-
mostatné působnosti stanovit své požadavky pro umísťování
zařízení ve svém územním obvodu z hlediska místních podmí-
nek.

§ 72
K podání žádosti o povolení nebo k ohlášení terénních

úprav, prací a zařízení podle § 71 je oprávněn vlastník pozem-
ku nebo stavby anebo ten, kdo prokáže jiné právo k použití po-
zemku nebo stavby pro požadovaný účel.

§ 73
Na řízení o povolení terénních úprav, prací a zařízení podle

§ 71 odst. 1 a 4 se vztahují přiměřeně ustanovení oddílu 4.

Vysvětlivky:
* Zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve

znění pozdějších předpisů.
** Zákon ČNR č. 61/1988 Sb.

*** §4 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách.

Danuše Svobodová

Základní ‰kola informuje
Reiner Maria Rilke
„Čím kdo více lásky dává,
tím více jí vlastní.”

Třicátý červen je vždy v životě obce den výjimečný,
sváteční. S vidinou prázdnin spěchají k budově školy
s kytičkou v ruce žáci, na chvíle klidu se těší i ostatní
pracovníci školy. Tak to bývá zpravidla každý rok.

Letošní závěr školního roku byl přece jen o něco svá-
tečnější. Po sedmiletém působení na zdejší základní
škole, se rozhodla odejít na prázdniny poněkud delší ře-
ditelka školy paní Julie Kubalová – vedoucí pracovnice
náročná na práci svou i svých spolupracovníků a žáků,
vstřícná při jednání s veřejností, obětavá při práci
s dětmi i při stmelování dělného kolektivu učitelů,
upřímná, kamarádská, s pochopením vyslechnout kaž-
dého, poradit a dořešit i ty nejnáročnější problémy bez
ohledu na svůj volný čas.

Za dobu jejího působení se stala kunčická škola zná-
mější širokému okolí zejména činností Galerie Karla
Svolinského, koncerty pořádanými v prostorách školy
i dalšími kulturními a společenskými akcemi. Její snahou
bylo vždy zkvalitnit a zmodernizovat vyučovací proces
a účelně využít volný čas dětí v době mimo vyučování.

Za svou prací ředitelky školy na Základní škole K. Svo-
linského v Kunčicích pod Ondřejníkem udělala paní
Julie Kubalová tečku dnem 30. června 1998. S kytičkou
v ruce se s ní rozloučili žáci, učitelé i provozní pracovní-
ci školy.

Paní ředitelko, srdečný, upřímný dík za Vaši práci.

Kolektiv pracovníků a žáků
ZŠ K. Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem

Podûkování
Děkujeme paní ředitelce Julii Kubalové za porozumění

a podporu našeho úsilí při vytváření nových podmínek
k ekologické výchově našich dětí a mládeže.

ZO ČSOP v Kunčicích pod Ondřejníkem ztrácí odcho-
dem ředitelky ZŠ zanícenou osobnost k péči o přírodu
a zdravé životního prostředí. Její vztah k přírodě ovliv-
ňoval učitele a pronikal do všech vyučovacích hodin.
Proto se nám společně daří prostřednictvím žáků praný-
řovat bezohledný, sobecký vztah k přírodě i ve výtvarné
soutěži „Za obec krásnější…“

S účastí paní ředitelky byl zpracován projekt Ekocent-
ra, který umožňuje příliv finančních prostředků na roz-
šíření ekologické výchovy na dospívající mládež a veřej-
nost. Zatím nebyl ministerstvem školství přijat, ale paní
učitelka Heryánová, která jej vypracovala již vybudovala
základy Střediska praktické ekologické výchovy a v příš-
tím školním roce budeme o finanční prostředky žádat
znovu. Zvlášť úspěšný byl Den země v areálu školy, kte-
rého se zúčastnilo 190 žáků, 12 učitelů a ochránci příro-
dy. Celkem jsme odpracovali téměř 300 hodin, ale hlav-
ně zlepšili prostředí celého školního areálu. Dobře pra-
cují kroužky ochránců přírody, které vedou p. uč. Hala-
tová a Heryánová. Ve školní dílně jsme vyrobili 20 krmí-
tek a ptačích budek. Úspěšně pracují registrovaní mladí

obecní úřad informuje☞☛ ☞☛
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ochránci přírody. Na každém kroku je patrný pozitivní
vliv školy.

Snad i v příštím školním roce s novým vedením ZŠ bu-
deme v této tolik protřebné výchovné praktické ekologii
stejně úspěšní.

Miloslav Šrubař, předseda ZO ČSOP

Beskydské informační centrum Frýdek-Místek, což je
marketingová organizace města Frýdek-Místek, která
zajišťuje propagaci města a okolí v tuzemsku a zahrani-
čí, provozuje informační centrum, a kromě jiného, ve
spolupráci s podnikateli v oblasti cestovního ruchu za-
jišťuje servis domácího cestovního ruchu.

Jak je již patrné z názvu společnosti, nezaměřuje se
pouze na samotný Frýdek-Místek jako takový.

Jedním z cílů v oblasti servisu cestovního ruchu, je
zpracování a následné využívání databáze ubytování
v soukromí. Zpracováním této databáze chceme rovněž
přispět k rozvoji ubytování v soukromí v našem regionu
a pomoci podnikatelům v této oblasti při propagaci
a ekonomickém využití jejich zařízení. O tento druh
ubytování je mezi našimi klienty stále větší zájem.

Rádi bychom s poskytovateli takovýchto služeb navá-
zali spolupráci.

Další podrobnosti jsme připraveni s Vámi projednat
buď přímo u Vás, nebo v sídle Beskydského informační-
ho centra na náměstí Svobody 6, ve Frýdku-Místku.
(tel./fax: 368 87, e-mail: bicfm).

Petr Kolčárek
ředitel Beskydského informačního centra
Frýdek-Místek

Blahopfiejeme vítûzÛm INDIÁNSKÉ STEZKY
ve ·tramberku

V sobotu 16. května se 9 našich mladých ochránců pří-
rody pod vedením Moniky Káňové a Martiny Zelové zú-
častnilo okresního kola soutěže zaměřené na ochranu
přírody a památek, tábornické a turistické dovednosti.

Osm týdnů se scházeli v klubovně na „ŽABÁKU“ a učili
se poznávat léčivé a chráněné rostliny, určit stromy,
ryby, hmyz, plazy a obojživelníky. Rozeznávání stop, ne-
rostů a hornin , hub, savců, ptáků, dále stavbu stromu,
vázání uzlů, orientaci v terénu a celou abecedu táborní-
ka. Soutěž proběhla na Kotouči nad Štramberkem, kde
na několikakilometrové trase musely dvoučlenné hlídky
plnit celkem 21 bodových úkolů. Trvalý déšť byl největ-
ším nepřítelem všech soutěžících.

Všech našich 9 soutěžících se umístilo mezi oceněný-
mi kategoriemi. Z mladších dívek zvítězily Jana Čechová
a Karolina Křenková. Patrik Krpela a Roman Oprštěný
byli ve své kategorii druzí, jako Romana Kořená a Roma-
na Káňová. Rovněž třetí místo Kateřiny Káňové a Marti-
ny Čajánkové je úspěchem. Děkujeme vyučujícím naší
ZŠ a rodičům, kteří účast na soutěži umožnili. Všem,
kteří naši mladou organizaci „MOPÍKŮ” (mladých
ochránců přírody) budou reprezentovat v celostátním
kole, držíme palce.

Miloslav Šrubař, předseda ZO ČSOP

Žádáme občany o spolupráci při
vyhledávání lokalit křídlatky,
kterou se snažíme v naší obci likvi-
dovat chemickým postřikem
Roundup. Neošetřené porosty
hlaste na obecním úřadě nebo

přímo na tel.: 850064 – p. Miloslav
Šrubař.

Občanská demokratická strana děkuje
tímto voličům za projevenou důvěru a je si vědoma od-
povědnosti, kterou jste jí tímto mandátem svěřili.

Křenek Pavel,  předseda MS ODS

C Í R K E V  Č E S K O S L O V E N S K Á  H U S I T S K Á
oznamuje svým věřícím v Kunčicích pod Ondřejníkem,
jejich hostům i těm, kdo zde tráví svoji dovolenou, že
mají příležitost zúčastnit se bohoslužeb ve zdejším
sboru CČSH:

— v neděli 19. července 1998 v 8,30
— v neděli 26. července 1998 ve 14,30
— v neděli 2. srpna 1998 v 8,30
— v neděli 30. srpna v 8,30
Těšíme se na Vaši účast.

Farář a rada starších

Po d ě k ová n í
Upřímně děkujeme všem, kteří 19. června dopro-

vodili našeho tatínka p. J. Popelku na jeho poslední
cestě. Zvlášť děkujeme MUDr. F. Chovančíkové a L.
Dobiášové za ochotu a trpělivost, všem lékařům
a sestrám nemocnice v Čeladné za příkladnou péči
a paní E. Pustkové za smuteční projev.

Jménem celé zarmoucené rodiny  dcera Jarmila
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Kunčice pod Ondřejníkem 30. 6. 1998, ročník VIII, číslo 7-8/98, šéfre-
daktor Jana Martináková, zástupce šéfredaktora Tomáš Hrubiš. Obec-
ní noviny vydává Obecní úřad v Kunčicích pod Ondřejníkem, povolu-
je OkÚ, referát kultury Frýdek-Místek: dne 14. 1. 1991, Reg. zn. FMt 3.
Uzávěrka každého čísla je vždy 25. dne předcházejícího měsíce. Cena
inzerce: 2,50 Kč/cm2. Adresa redakce: Obecní úřad, 739 13 Kunčice p.
O., čp. 569. Sazba Beatris Čeladná, tisk ŠOT Místek. — VÝTISK ZDARMA

S L U Ž E B  P R O  R O K  1 9 9 8

Z a m ě s t n á n í
Přijmu IHNED vedoucí a dvě prodavačky

do JEDNOTY pod Skalkou.
Bližší informace na tel.: 0658/750 401 nebo osobně

v prodejně. 

K o u p ě
Koupím malá kamna zn. PETR a pod.
Koreňová u D. Horečkové, tel.: 850 464

MÁTE ZÁJEM O RENOVACI
VAŠÍ DOMÁCNOSTI?
Zhotovíme Vám kvalitní nátěr – nástřik

K R A H Ü T
za standardní cenu do 150,- Kč/m2.

Lze s ním upravit stěny, nábytek, bytové jádro,
zárubně, kuchyňskou linku, keramiku, plasty a pod.

Výhody:
omyvatelnost a otěruvzdornost

zcela volné možnosti barevného řešení, dezénu
a hrubosti nástřiku (též plastické nástřiky)

naprostá hygienická nezávadnost
min. záruční doba je 12 měsíců

Další informace:
Daniel Chamrád  Kunčice pod Ondřejníkem 641,

tel./zázn. 0656/850141

Firma GUSTAV STILLER
z a h á j i l a  p r o d e j

chlazených čepovaných
limonád

do vlastních lahví

Výběr z 5 druhů. Cena za 1litr = 8 Kč.

➜ NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE OCHUTNAT 

Gustav Stiller, Kunčice p. O. 671, 739 13
tel.: 0656/850 230

Pořádá v sobotu 8. 8. v době 10.00 až 12.30,
14.00 až 16.00 hodin (13.30 až 14.00 přestávka)
v zasedací místnosti obecního úřadu v Kunči-
cích pod Ondřejníkemm kurs malby na hedvá-
bí pro dospělé. Počet míst je omezen, proto je
nutné telefonické přihlášení. V případě velké-
ho zájmu se bude kurs opakovat také v neděli
9. srpna. Cena kursu je 295 Kč (zahrnuje mj.
barvy a hedvábí na vzorky).

Současně s kursem malby na hedvábí nabí-
zíme dětem i dospělým možnost pomalovat si
své oblíbené tričko textilními barvami. Cena
za nabarvení jednoho trička je 55 Kč.

Tel. kontakt: 069/611 8489 Ostrava
nebo 850 055 Kunčice p. O. po 19.00 hod.

O z n á m e n í
Z důvodu vypovězení nájemní smlouvy, ukončuji svou

činnost v prodejně K+K ke dni 28. 8. 1998.
Tímto zároveň končí i služby:

sběr čistírny – sběr deštníků – sběr obuvi – sběr foto
vyzvedněte si proto včas své věci !!

Nyní je otevřeno každou sobotu! Keňová J.

C H M  –  M I L A N  C H V O J K A
— výroba, prodej a servis plastových bazénů, septiků,

nádrží, lapolů a vodoměrných šachtic
— vnitřní odpady a venkovní kanalizace (PVC)
— montáž střešních žlabů a svodů (PVC)

739 12  Čeladná 0701, tel: 0602/796654


