ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

BYSTŘIČKA 1/2013

Zimní přehrada
Problém kanalizace
Vážení občané,
splašková kanalizace a čistírna odpadních vod je zko‑
laudována a od 14. 1. 2013 přešla z režimu zkušebního
provozu na provoz trvalý. I v letošním roce budou pokra‑
čovat dokončovací práce dodavatelské firmy.
Stále je na Obecním úřadu mnoho nevyzvednutých
projektových dokumentací pro domovní přípojky, které
nechala obec zpracovat pro každého stavebníka domovní
přípojky, čímž každý stavebník ušetřil náklady na po‑
řízení projektu a ke každému projektu bylo hromadně
vyřízeno územní rozhodnutí, které opravňuje stavebníka
ke stavbě domovní přípojky.
Stavební úřad v budoucnu bude provádět namátkové
kontroly na základě podkladů obce Bystřička u jednot‑
livých stavebníků. Stavebník nevlastnící projektovou
dokumentaci se vystavuje nebezpečí, že pokud nebude
tuto dokumentaci mít, může Stavební úřad považovat
domovní přípojku za černou stavbu a stavebníka sank‑
cionovat dle platných právních norem a stavbu nechat
odstranit.
Dalším problémem může být pro domácnost, která není
doposud napojena na splaškovou kanalizaci, že úřední‑
ci odboru životního prostředí budou na obci zjišťovat
nenapojené domácnosti, u kterých budou požadovat
dokladování likvidace odpadních vod. U napojených
domácností se budou provádět kontroly napojení dešťo‑
vých vod z důvodu navýšení průtoků do ČOV při deštích.
Děkujeme občanům, že zvažují, co patří do splaškové
kanalizace. Ustaly tak problémy s vhazováním nevhod‑
ných předmětů do splaškové kanalizace, které způso‑
bovaly poruchy čerpadel a které vedly k navyšování
provozních nákladů.
Zbyněk Fojtíček, starosta obce
Odpady

rekreačních objektů minimální, avšak odpad se zde ně‑
kolikanásobně zvýšil. Pytle s odpadem nejsou mnohdy
uloženy ani v samotném kontejneru (byť ten je polo‑
prázdný), ale jsou uloženy vedle kontejneru, kde kočky,
psi a zvěř pytle roztrhají a odpad je rozvláčen po okolí,
což zrovna nelahodí oku ani čichovým buňkám. U těchto
roztrhaných pytlů je poté jasně vidět, že recyklace, která
v obci docela dobře fungovala, se stává pro mnohé cizí
a do komunálního odpadu jde plast, sklo, papír a mnoho
dalšího odpadu z kategorie nebezpečných.
Nejhorší situace je u kontejnerů u Obecního úřadu,
kde každé pondělí najdeme velkoobjemový i nebezpečný
odpad. I zde je nutno si uvědomit, že minimální recyklace
navyšuje náklady na likvidaci odpadu celkově, což se na
příští rok může projevit navýšením poplatku za odpady.
Je to opatření nepopulární, ale nutné.
V roce 2012 při poplatku 500,‑ Kč bylo od všech evido‑
vaných poplatníků v příjmové části vybráno 577.605,‑ Kč.
Ve výdajové části jsme vydali za likvidaci odpadů částku
767.733,‑ Kč. Jak vidíte, rozdíl, který doplácí Obec Byst‑
řička za rok 2012 činí 190.128,‑ Kč.
O tuto částku se připravujeme vlastní nedisciplinova‑
ností. Uvedená rozdílová částka by tak mohla být využita
jiným potřebnějším způsobem. Je tedy na nás všech, zda

Neustále se zhoršuje situace v oblasti odpadů na všech
místech, kde jsou umístěny kontejnery o objemu 1100
litrů. Mnozí občané likvidují odpad u těchto kontejnerů
i přes to, že jsou určeny převážně pro odpad vznikající
u rekreačních objektů. V zimním období je návštěvnost
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na příští rok bude poplatek za odpad ve
stejné výši nebo bude navýšen tak, aby
rozdílová částka vymizela.
Termín pro úhradu poplatků za odpad
končí 31. 3. 2013. Od tohoto termínu
nebudou vyváženy odpadní nádoby,
které nebudou označeny nalepovací
známkou Obce Bystřička pro rok 2013
zelené barvy.
Zbyněk Fojtíček, starosta obce
VAKCINACE PSŮ A KOČEK:
Dne 30.3.2013 proběhne v obci Bystřič‑
ka vakcinace psů a koček proti vzteklině
9.00 – U Klenova
9:15 – zastávka U Tomečků
9:30 – zastávka U školy
10:00 – U Obecního úřadu
10:30 – U Pospišilíků
10:45 – Na Nové

Nabízím Vám:
Návštěvu obchodního
zástupce u Vás
Výběr materiálu v naší vzorkovně

C
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Zdarma výpočet spotřeby materiálu

Y

Cena 150,‑ Kč/kus, možnost vakcinace
i proti jiným onemocněním a odčervení.
MVDr. Jarmil Dobeš

Podrobnou cenovou nabídku
Spolehlivou dopravu na stavbu
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Montážní návody
a technické poradenství
Realizaci zkušenou firmou
Možnost vrácení nepoškozeného
materiálu
Dlouhodobé záruky
Zákaznickou kartu výhod Colemánie
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HUmANITÁRNÍ SBÍRKA
Občanské sdružení Diakonie Broumov
ve spolupráci s obecním úřadem Bystřič‑
ka vyhlašuje humanitární sbírku letního
a zimního oblečení (dámské, pánské,‑
dětské), lůžkovin, prostěradel, ručníků,
utěrek, záclon, peří, péřových a vatových
přikrývek, polštářů a dek, domácí potře‑
by – nádobí bílé i černé, skleničky – vše
jen funkční, obuv – veškerou nepoškoze‑
nou, hračky – nepoškozené a kompletní
CMY
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Váš obchodní zástupce:
Vojtěch Kolář, mobil: 725 675 657

v České republice

e-mail: vojtech.kolar@coleman.cz

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou
elektroniku, matrace, koberce, nábytek,
jízdní kola a dětské kočárky, znečištěný
a vlhký textil

16 let
na trhu

OBCHODNÍ CENTRUM VSETÍN
Bobrky 478, 755 01 Vsetín, tel.: 571 499 630

36 000

položek v nabídce

www.coleman.cz
prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ VE DNECH
pondělí 25. 3. 2013, 9:00 – 17:00
středa 3. 4. 2013, 9:00 – 17:00
sobota 6. 4. 2013, 9:00 – 11:00

4000

trvale skladem

místo: garáž u obecního úřadu
HARmONOGRAm SVOZU ODPADU NA ROK 2013
JARNÍ ÚKLID – 4. 5. 2013. Sběr a likvidace nebezpečného a objemného odpadu bude řešen formou mobilního svozu.
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Komunální odpad - SKO
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