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▪ SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení a milí spoluobčané,
s příchodem jara i nadále bohužel zůstáváme v nelehké situaci kvůli šíření
koronaviru. Během dubna by ale do Česka měly přijít nové dávky vakcíny a
dojít by mělo k možnosti registrace na očkování pro seniory starší 65 let, proto
prosím sledujte nejaktuálnější vyhlášení vlády, které je i pravidelně
zveřejňováno na stránkách naší obce.
Dne 3. 3. 2021 byla na základě testování potvrzena nákaza koronavirem u tří
zaměstnanců obecního úřadu. I přesto, že byl obecní úřad uzavřen,
zaměstnanci pilně pracovali ze svých domovů a snažili se tak vynahradit svou
nepřítomnost. Ke dni 9. 4. 2021 se od začátku pandemie v naší obci nakazilo
237 osob, momentálně je v léčení 15 jedinců, kterým všichni velmi držíme
palce v zotavování.
Velmi bych vás chtěl požádat, abyste i nadále respektovali vládní opatření a
byli k sobě navzájem ohleduplní. Díky odpovědnosti každého z nás dokážeme
šíření této nákazy zastavit. Budete-li potřebovat jakoukoli pomoc či podporu
v souvislosti s koronavirovou situací, ať už se jedná o pomoc při přihlášení na
termín očkování, anebo zajištění základních potravin a hygienických potřeb,
neváhejte se obrátit na mě nebo obecní zaměstnance, pokud to bude možné,
vyjdeme vám vždy vstříc.
Přeji pevné zdraví, hodně sil a trpělivosti vám všem.
D. Dudek
starosta obce
▪ OPRAVA OPLOCENÍ A SEDACÍCH LAVIC U VÍCEÚČELOVÉHO
HŘIŠTĚ
Opět jsme byli úspěšní při podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje. Tentokrát z „Programu obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje 2021“. Radou kraje Moravskoslezského kraje nám
byla schválena účelová dotace v celkové výši 208.500 Kč. Dotace byla
poskytnuta na projekt „Oprava oplocení a sedacích lavic u víceúčelového
hřiště v Dolních Domaslavicích“. Tímto projektem je plánována především
oprava oplocení předmětného hřiště a oprava sedacích lavic (tzv. "střídaček")
v oplocené části hřiště. Důvodem pro opravu je současný neutěšený stav
těchto prvků sportoviště, zejména pak jejich technická a morální zastaralost.
Stávající dřevěná část oplocení hřiště z plotových desek je již zcela prohnilá,

polámaná a oprýskaná, některé prvky kovové části oplocení (3 ks vstupních
branek a 54 ks kovových sloupů oplocení) již v důsledku chemické reakce
s okolním prostředím korodují a dochází tak k výraznému zhoršení kvality
těchto materiálů. Obdobným problémem jsou také stávající sedací lavice,
které vykazují známky opotřebení, mají prohnilou strukturu (tlející dřevo, které
se působením dřevokazných hub v konečném důsledku rozpadá na dřevní
prach) a způsobují nebezpečné situace a poranění (ulomené části sedaček či
třísky dřeva, které vyčnívají mimo strukturu sedacích částí). V současném
stavu je tak toto zázemí sportoviště velmi obtížně využitelné, způsobuje
nehody, neplní svoji původní funkci a není vhodné pro kompletní
a bezproblémový provoz všech sportovních činností na hřišti.
V současné době probíhá výběr dodavatele opravy tohoto hřiště. Oprava by
měla být ukončena do 30. 6. 2021.

D. Dudek
starosta obce

▪ 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
15. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice se konalo ve středu
31.03.2021:
ZO schválilo
❖ střednědobý výhled rozpočtu obce Dolní Domaslavice na rok 2022 –
2023, podle kterého v roce 2022 činí příjmy včetně financování
49.250.000 Kč, výdaje 52.000.000 Kč a v roce 2023 příjmy včetně
financování 27.750.000 Kč, výdaje 30.500.000 Kč;
❖ žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolní Domaslavice
v souvislosti
s
realizací
projektu
„Kotlíkové
dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, včetně Smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Dolní Domaslavice;
❖ přijetí účelové dotace v celkové částce 208.500 Kč na projekt „Oprava
oplocení a sedacích lavic u víceúčelového hřiště v Dolních
Domaslavicích“ a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje;
❖ rozpočtové opatření č. 1/2021- ve výdajích zvýšení o 1.500.000 Kč
a ve financování zvýšení o 1.500.000 Kč.
ZO neschválilo
❖ žádost navrhovatele k pořízení změny Územního plánu Dolní
Domaslavice na zařazení pozemku parc. č. 398/1, k.ú. Volovec do
plochy zahrad;
❖ žádost navrhovatelů k pořízení změny Územního plánu Dolní
Domaslavice na zařazení pozemku parc. č. 130/4 nebo 178/10, vše
k.ú. Volovec do plochy umožňující výstavbu rodinného domu;
❖ žádost navrhovatelů k pořízení změny Územního plánu Dolní
Domaslavice na zařazení pozemku parc. č. 820/14, k.ú. Dolní
Domaslavice do plochy smíšené obytné;
❖ žádost navrhovatelů k pořízení změny Územního plánu Dolní
Domaslavice na zařazení pozemku parc. č. 265/1, k.ú. Volovec do
plochy umožňující výstavbu rodinných domů.
ZO vydalo
❖ obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu;
❖ ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

pozdějších předpisů, změnu č. 2 Územního plánu Dolní Domaslavice
formou Opatření obecné povahy č. 1/2021;
❖ Veřejnou vyhlášku – Oznámení o vydání změny č. 2 Územního plánu
Dolní Domaslavice formou Opatření obecné povahy č. 1/2021
a vyhotovení úplného znění územního plánu Dolní Domaslavice po
změně č. 2.
ZO revokovalo
❖ usnesení č. 5/14.ZO/2020 ze dne 16.12.2020 - Obecně závaznou
vyhlášku č. 5/2020, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
ZO rozhodlo
❖ o námitkách uplatněných k návrhu změny č. 2 Územního plánu Dolní
Domaslavice a nevyhovuje tak námitce.
ZO vzalo na vědomí
❖ vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny č. 2 Územního
plánu Dolní Domaslavice;
❖ finanční vypořádání dotace poskytnuté na spolufinancování projektu
„Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“.
ZO konstatovalo ověření
❖ ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, že návrh změny č. 2 Územního plánu Dolní Domaslavice
není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se
stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu.
L. Michlová
zapisovatelka

▪ ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOLNÍ
DOMASLAVICE – INDIVIDUÁLNÍ DOTACE - informace
Tímto informujeme všechny možné příjemce dotací z rozpočtu obce Dolní
Domaslavice, že Rada obce Dolní Domaslavice na své 54. schůzi schválila
zásady poskytování dotací z rozpočtu obce Dolní Domaslavice pod usnesením
č.
12/54RO/2021.
Všechny
informace
naleznete
na
stránkách
www.ddomaslavice.cz v sekci „Obecní úřad“, podsekce „Poskytování dotací
z rozpočtu obce Dolní Domaslavice“.
Obecně závazná pravidla
Dotaci lze poskytnout právnické i fyzické osobě, která nemá ke dni podání
žádosti splatné závazky po splatnosti vůči státu, územním samosprávným
celkům, zdravotním pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení, finančnímu
úřadu, jakož i obci Dolní Domaslavice a nebylo proti ní zahájeno insolvenční
řízení.
O poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolní Domaslavice mohou žádat i fyzické
a právnické osoby se sídlem jiným než Dolní Domaslavice, ovšem jen v tom
případě, že jejich činnost prokazatelně pozitivně zasahuje území obce Dolní
Domaslavice či její obyvatele.
Oblasti poskytnuté dotace
Žádost o dotaci z rozpočtu obce Dolní Domaslavice může podat žadatel
(fyzická nebo právnická osoba), která má vyrovnány všechny splatné závazky
vůči obci. Dotace bude poskytována na podporu činnosti v některé z těchto
oblastí:
a) sportovní (na sportovní činnosti a jednotlivé sportovní akce,
tělovýchova a sport, volnočasové aktivity občanů apod.),
b) kulturní a vzdělávací (kulturní akce, podpora výchovy dětí a mládeže,
volnočasové aktivity občanů apod.)
c) sociální a zdravotní (sociální a zdravotní služby pro občany obce,
podpora rodin, protidrogové aktivity a prevence kriminality apod.),
d) ostatní zájmová činnost (volnočasové aktivity občanů – požární
ochrana, ochrana přírody a krajiny, jiná společensky prospěšná
činnost apod.),
e) památková péče a tradice (ochrana a obnova kulturních památek
a tradic v katastru obce apod.).
f) jiná společensky prospěšná činnost.

Dotaci lze poskytnout na zabezpečení výše uvedených činností, zejména na:
a) nákup materiálu, movitého majetku,
b) nákup služeb (např. drobné opravy, údržba, ubytování, poštovné,
reklamní a propagační služby, pronájem prostor a techniky apod.),
c) cestovné,
d) ostatní adekvátní související náklady.
Dotaci nelze poskytnout zejména na:
a) úhrady mezd a s tím spojené úhrady na sociální a zdravotní pojištění
příjemců dotace a zaměstnanců příjemců dotace (neplatí pro úhrady
mezd dle dohodo provedení práce, z nichž se sociální a zdravotní
pojištění neodvádí),
b) komerční, podnikatelské aktivity,
c) peněžní dary,
d) platby pokut, penále, cla, pojištění, úroků, leasingových splátek
e) telefonní služby a spotřeby energií nad 40 % celkově poskytnutých
finančních prostředků,
f) ostatní nesouvisející náklady.
Žádost o dotace z rozpočtu obce Dolní Domaslavice je třeba podat v termínu
od 1. ledna do 31. srpna konkrétního roku, na který je o dotaci žádáno.
D. Dudek
starosta obce

▪ BRKO 2021
Pytlový svoz BRKO v roce 2021 začal v pondělí 12. 4. 2021. Bude probíhat
každý týden, a to vždy v pondělí (stejně jak tomu bylo v roce 2020).
Pytle na BRKO si lze vyzvednout v úředních hopdinách Obecního úřadu Dolní
Domaslavice, a to v kanceláři matriky. Svoz lze provádět POUZE do těchto
pytlů (jiné pytle vyváženy nebudou).
D. Dudek
starosta obce

▪ ZNÁMKY NA POPELNICE – ROK 2021
Připomínáme, že známky na popelnice na rok 2021 je možné si vyzvednout
od 4. 1. 2021 v úředních hodinách Obecního úřadu Dolní Domaslavice,
kancelář matriky. V případě, že popelnice nebudou označeny známkou na rok
2021 – nebudou vyvezeny.
L. Michlová
▪ BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V DUBNU
p. Gertruda LAŠOVÁ
p. Natálie PYŠKOVÁ
p. Helena JURCZAKOVÁ
p. Zita RYŠKOVÁ
p. Stanislav MATUSZEK
p. Drahoslava FIKOCZKOVÁ
p. Jan Rudolf ŽUREK
přejeme všem pevné zdraví do dalších let.
Pozn.: Přání k životnímu jubileu jsou zasílána občanům Dolních Domaslavic
od 75 let výše. Bez ohledu na to, zda se jedná o „kulaté“ nebo „půl kulaté“
jubileum.
L. Michlová
evidence obyvatel
▪ BLAHOPŘÁNÍ K VÝROČÍ SVATBY
Dne 24. 4. 2021 oslaví Květoslava
a Břetislav Valoškovi 50 let společného
života – ZLATOU SVATBU. Do dalších
let jim přejeme hlavně pevné zdraví.
Dcery Alena a Ivana s rodinami

▪ ODSTÁVKY ELEKTŘINY, PŘERUŠENÍ DODÁVEK VODY
ELEKTŘINA
Upozorňujeme občany, že od 1. 1. 2021 již ČEZ
Distribuce nevylepuje papírová oznámení a
přechází na elektronický způsob informování.
Každý zákazník si může sjednat zasílání
upozornění na plánované odstávky ke svému
odběrnému místu e-mailem nebo SMS zdarma
na www.cezdistribuce.cz/sluzba.
Pro veřejnost jsou informace k dispozici také na
stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.
Jakmile obec takovéto oznámení obdrží datovou
schránkou, je oznámení zveřejněné obratem na webových stránkách obce, na
facebooku obce, na nástěnce ve vestibulu obecního úřadu a na úřední desce.
Dle potřeby můžete kontaktovat linku ČEZ Distribuce – poruchy
a distribuce – 800 850 860.
VODA
Aktuální informace o průběhu odstávek lze
získat na www.smvak.cz v sekci „Přerušení
dodávky vody“ v podsekci „Plánované
odstávky“ nebo „Poruchy“. V případě potřeby
lze kontaktovat poruchovou linku SmVaK
–
800 292 300
(24 hodin denně) nebo Call centrum –
800 292 400 (7:30 – 20:00).
Jestliže obec oznámení o plánované
odstávce či poruše obdrží, je taktéž obratem
vyvěšeno na webových stránkách obce, na
facebooku obce a na nástěnce ve vestibulu
obce.
L. Michlová

▪ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
PREZENČNÍ ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ 20. 4. 2021
Vážení rodiče, srdečně zveme Vás a Vaše děti v souladu s § 36 odst. 4
školského zákona k zápisu dětí do 1. ročníku 20. 4. 2021 od 12.30. K zápisu
do 1. ročníku se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do
31. 8. 2021, tzn. děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 (případně děti
narozené v září – prosinci 2015) a také děti, které měly odklad školní
docházky.
Žádost mohou zákonní zástupci, kteří nemají zájem o prezenční formu, podat
do 30. dubna také následujícími způsoby:
- do datové schránky školy: 64mmcuh
- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
- poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
- osobním podáním ve škole (na podatelně nebo do schránky na škole)
Na webu jsou v sekci rodiče (ke stažení) tiskopisy: „žádost o přijetí k ZV
1. ročník“, „zápisní list“, případně „žádost o odklad“, „příloha k odkladu školní
docházky – lékař“. K žádosti přikládá zákonný zástupce kopii rodného listu
dítěte, buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo papírové podobě – prostá
kopie.
PREZENČNÍ ZÁPIS DO MŠ 6. 5. 2021
Vážení rodiče, prezenční forma zápisu k předškolnímu vzdělávání se
uskuteční 6. května od 8 do 16 hodin v kanceláři vedoucí učitelky MŠ.
K zápisu je možné dle školského zákona doručit také žádosti v období od
2. do 16. května podobnými způsoby jako při zápisu do 1. ročníku ZŠ (viz
výše).
Na webu jsou v sekci rodiče (ke stažení) tiskopisy: Zápisní list, Žádost
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, případně Čestné prohlášení
k očkování (netýká se těch, kteří přišli jen kvůli kriteriálním bodům do dalšího
období a také předškoláků), pokud nemáte potvrzení od lékaře.
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které budou mít
k 31. 8. 2021 pět let. Místo povinného předškolního vzdělávání může zákonný
zástupce zvolit individuální vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání
dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději
3 měsíce před začátkem nového školního roku.

ŠKOLNÍ KOLO BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY ON-LINE
30. března se uskutečnilo školní kolo biologické olympiády. Pod vedením
Mgr. Jurošové soutěžilo ve dvou kategoriích 17 žáků! Kategorii D pro 7. ročník
ovládla s přehledem Michaela Lukoszová před Davidem Dordou
a Mathiasem Siederem. V kategorii C (8. – 9. ročník) zvítězil Aleš Chrobok,
2. místo patří Barboře Hlisnikowské, 3. příčku obsadil Dominik Pich (všichni
z 8. ročníku). Výsledky vynesly Míši Lukoszové postup do krajského kola!
Blahopřejeme!
MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ MATEMATICKÝ KLOKAN
I Matematický klokan proběhl v on-line podobě, žáci se během 60 minut
museli vyrovnat s 24 příklady, kde získávají podle náročnosti 3, 4 a 5 bodů,
resp. ztrácejí bod za nesprávně vyřešenou úlohu.
Cvrček (2. – 3. r.): 1. Míša Frnková (3.), 2. Daniel Cienciala (2.), 3. Eliška
Kominková (2.)
Klokánek (4. – 5. r.): 1. Karel Lukeš (5.), 2. Kristýna Kouřilová (5.), 3. Mirek
Richter (5.)
Benjamín (6. – 7. r.): 1. Adam Pavlas (6.), 2. Tobias Siřina (6.), 3. Daniela
Kozlová (7.)
Kadet (8. – 9. r.): 1. Jiří Glogar (8.), 2. Sebastian Macura (8.), 3. Antonio Žuffa
a Ondřej Neuwirth (8.).
Vynikajícího výkonu dosáhl Adam Pavlas z 6. B ziskem 110 bodů ze 120
možných. Všem nejlepším gratulujeme!
VÝUKA OD 12. 4.
Od pondělí 12. 4. se částečně mění podmínky výuky na škole. Do MŠ se
mohou vrátit děti, které mají povinné předškolní vzdělávání. Lze vytvořit
skupinu maximálně 15 dětí. V ZŠ je umožněn návrat žáků 1. – 5. ročníku
rotačním způsobem („polovina“ tříd v lichém týdnu, „polovina“ tříd v sudém
týdnu). Starší žáci mohou využívat skupinové konzultace v maximálním počtu
6 žáků v jedné skupině.
Děti MŠ a žáky 1. stupně čeká v pondělky a čtvrtky testování. Podobně je
tomu u zaměstnanců, pokud neuplynulo 14 dní od ukončení jejich očkování.
Umožnit lze i vlastní antigenní testování, které si rodiče hradí sami. Pro
všechny platí netestování, pokud jsou ve lhůtě do 90 dní od zjištěné nemoci
covid. K testování nelze nikoho nutit, v tom případě se ovšem nezúčastní

prezenčního vyučování, právo na vzdělávání je zajištěno off-line (např.
pracovní listy). Škola je povinna chránit zdraví dětí, žáků a zaměstnanců školy
(§ 29 odst. 2 školského zákona a § 101 a násl. zákoníku práce). Roušky
nemusí mít pouze děti v MŠ. Zaměstnanci používají respirátory a nanoroušky.
Ve školní družině zůstává zachována homogenita skupin (třídy se nemíchají).
Upřednostňován je pobyt ve venkovním prostředí s využíváním
tělovýchovných prvků.
Mgr. P. Fikoczek
www.zsddomaslavice.cz
▪ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
DOLNÍ DOMASLAVICE

A

SPALOVÁNÍ

ODPADŮ

V OBCI

Nakládání se stavebními odpady dle aktuálně platné odpadové legislativy,
kompetence správních orgánů ke kontrole původců odpadů z hlediska zákona
o odpadech a zákaz spalování odpadů z hlediska zákona o ochraně ovzduší.
To jsou témata, která jsou navzájem propojena. Pojďme si připomenout, jak
správně nakládat s odpady a jak zvolit správný způsob vytápění.
1. Nakládání se stavebními a demoličními odpady (beton, cihla, tašky,
keramika, asfaltové směsi, štěrk, zemina atd.) je povinen původce
odpadů si zajistit prostřednictvím oprávněné osoby a na vlastní
náklady. Stavební firmy jako původci odpadů si mohou u svozové
společnosti zajistit velkoobjemový kontejner k ukládání stavebního
a demoličního odpadu nebo stavební a demoliční odpad mohou přímo
předat na skládku, resp. do zařízení k recyklaci stavební suti
(např. Frýdecká skládka, a.s., středisko, skládka, provoz recyklace,
adresa Panské Nové Dvory 3559, 738 01 Frýdek-Místek, kontaktní
osoba Petr Bezruč, tel.: 558 440 074).
2. Novým zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., o odpadech,
v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“), účinným od
01.01.2021, byla nově stanovena povinnost pro původce odpadů
ze staveb, a to: Pro stavební a demoliční odpady, které původce
sám nezpracuje, musí mít původce zajištěno jejich předání do
zařízení určeného k nakládání s odpady písemnou smlouvou, a to

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ještě před jejich vznikem (ust. § 15 odst. 2 písm. c) zákona
o odpadech).
PŮVODCE ODPADŮ je povinen při prováděním stavby,
odstraňování stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro
nakládání s vybouranými stavebnímu odpady a demoličními
odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší míra jejich opětovného
použití a recyklace (ust. § 15 odst.1 písm. f) zákona o odpadech).
V Obecně závazné vyhlášce obce Dolní Domaslavice č. 3/2020,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Dolní Domaslavice (dále jen
„obecně závazná vyhláška“), v čl. 7 je uvedeno, že stavební odpad
není komunálním odpadem a lze ho předat či odstranit pouze
zákonem stanoveným způsobem – tj. předat do zařízení určeného
k nakládání s odpady, a to buď přímo, nebo prostřednictvím dopravce
odpadů, nebo prostřednictvím dopravního prostředku dané svozové
společnosti, která daný odpad využije/odstraní.
Dle ust. § 147 písm. a) zákona o odpadech obecní úřad kontroluje,
zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají
obecní systém nakládání s odpady pouze na základě písemné
smlouvy s obcí a v souladu s ní, a zda nepodnikají fyzické osoby
nakládají s komunálním odpadem v souladu se zákonem o odpadech.
Dle ust. § 147 písm. b) zákona o odpadech obecní úřad kontroluje,
zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají
zajištěno převzetí odpadu, který samy nezpracují v souladu s tímto
zákonem, osobou oprávněnou k převzetí daného druhu a kategorie
odpadu podle zákona o odpadech.
Fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba se
jako původce odpadů dopustí přestupku dle zákona o odpadech
tím, že neprokáže, že předala odpady, které produkuje,
v odpovídajícím množství a stanoveným způsobem.
Fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba se
jako původce odpadů dopustí přestupku dle zákona o odpadech
tím, že nemá stanoveným způsobem a v odpovídajícím množství
písemnou smlouvou zajištěno předání komunálního odpadu,
který běžně produkuje, nebo stavebního a demoličního odpadu,
které sama nezpracuje.
Dle ust. § 16 odst. 4 zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), lze v

otevřeném ohništi spalovat jen suché rostlinné materiály
neznečištěné chemickými látkami. Dle ust. § 23 odst. 1 písm. a)
zákona o ochraně ovzduší se fyzická osoba, fyzická osoba oprávněná
k podnikání a právnická osoba dopustí přestupku tím, že spálí v
otevřeném ohništi jiné materiály než suché rostlinné materiály
neznečištěné chemickými látkami. Za tento přestupek lze uložit pokutu
do 50 000 Kč.
Množství informací k tomuto tématu naleznete na:
- „Jak třídit odpad?“ - https://www.jaktridit.cz
- „Jak
škodí
spalování
odpadů“
–
https://arnika.org/soubory/dokumenty/ovzdusi/nespalujte_odpad.pdf
- „Příručka správného vytápění“ – https://vec.vsb.cz/cs/smokemanzasahuje/smokeman-vyucuje/

Zdroj: https://vec.vsb.cz/cs/smokeman-zasahuje/smokemanovo-desatero/
Magistrát města Frýdek-Místek
Odbor životního prostředí a zemědělství

▪ BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA - SČÍTÁNÍ 2021
Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021
Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online
sčítáním. Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se online
prodloužena do 11. 5. Elektronický sčítací formulář naleznete na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která je dostupná v Google
Play i App Store. Online formulář můžete jednoduše a bezpečně vyplnit z
pohodlí domova i za ostatní členy domácnosti, ať už se jedná o rodinné
příslušníky nebo o starší příbuzné.
Listinné sčítání 17. 4. - 11. 5. 2021
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a
odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři, což
jsou zaměstnanci České pošty, příp. Českého statistického úřadu. Vzhledem k
současné epidemické situaci upravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou
distribuci a sběr listinných formulářů tak, že při nich dojde k výraznému
omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem.
Distribuce formuláře spolu s odpovědní obálkou do domácností bude probíhat
podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při
dodržování přísných hygienických pravidel (respirátor, dezinfekce, fyzický
kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Sčítací komisaři budou
také pravidelně testováni na koronavirus. Z epidemických důvodů však
nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se můžete
obrátit na infolinku 253 253 683, napsat dotaz na e-mail dotazy@scitani.cz
nebo chatbota a online chat virtuální poradny na webu scitani.cz a v
elektronickém formuláři.
Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v odpovědní obálce
prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na kontaktních místech
sčítání (viz dále). Na kontaktních místech sčítání bude možné si formulář i
vyzvednout. I po obdržení listinného formuláře bude stále platit možnost využít
praktičtější i jednodušší online způsob sečtení.
Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému
okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst
se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk,
svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve
svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník

nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v
rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem
do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na cca 800 vybraných pobočkách České
pošty a všech krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat
nebo odevzdat listinné formuláře. Na kontaktních místech budou zavedena
přísná hygienická opatření. Adresy a telefony kontaktních míst sčítání zjistíte
na webu https://scitani.ceskaposta.cz.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré údaje jsou zpracovávány v
souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně
zabezpečené informační systémy.
Veškeré informace o sčítání naleznete na webu www.scitani.cz. Informace
k vyplnění sčítacího formuláře jsou dostupné v sekci „Jak se sečíst“.
Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v sekci „Časté dotazy“.

Český statistický úřad
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