ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

BYSTŘIČKA 3/2007
POPLATEK ZA LIKVIDACI V ROCE 2008
Vážení občané, tak jak tomu bylo v minulých
letech u ostatních obcí, tak letos i obec
Bystřička musela přikročit k méně populárnímu kroku a to navýšením poplatku za
svoz a likvidaci odpadu. Je zcela nepochybné,
že tento krok vyvolá spoustu nevole, mezi
Vámi občany, ale je to krok nutný.
Poslední navýšení poplatku za likvidaci
odpadu bylo schváleno v roce 2001 Obecně
závaznou vyhláškou č. 1/2001 s účinností
od 1.1.2002. Tato vyhláška platila šest let
a stanovila výši poplatku 250,-Kč na jednoho
poplatníka. Cena za uložení jedné tuny odpadu na skládce se s dopravou pohybovala
okolo 400,-Kč. Po změně zákona o odpadech
postupně docházelo k navyšování cen
uložení tuny na skládce až na současných
1.000,-Kč. K tomu je nutno připočíst dopravu,
jejíž cena výrazně stoupla a změnily se dopravní
vzdálenosti z důvodu zrušení skládky ve Valašském
Meziříčí – Hrachovci. Začalo se vozit na skládky
v Mořkově, či Bystřice pod Hostýnem.
Příjmy v oblasti odpadů jsou v letošním roce
322.000,-Kč, kdy do příjmů se započítávají poplatky
všech poplatníků, vratný příjem za třídění odpadů
a prodej pytlů na třídění odpadu. Výdaje za stejné
položky v roce 2007 jsou 455.000,-Kč.
V roce 2008 je předpokládaný příjem 430.000,-Kč.
Výdaje by v roce 2008 měly činit 480.000,-Kč. Tedy
i při navýšení poplatku za likvidaci odpadu bude
obec doplácet 50.000,-Kč a to především za pytle
na třídění, které každý trvale žijící poplatník v obci
Bystřička obdrží v počtu 4 ks. zdarma.
Příklad – čtyřčlenná domácnost má nárok na 16 ks.
pytlů na jeden kalendářní rok, jejíž barvu si vybere
dle potřeby. Produkuji více plastů, vezmu si 10 ks.
pytlů žlutých, 4 ks. pytlů zelených na sklo a 2 ks.
pytlů modrých na papír.
Velké rezervy jsou v třídění skla, kdy od počátku
letošního roku musí být sklo tříděno na bílé a barevné.
Pokud nemáme tento odpad vytříděn, musí být
odvezen na skládku, kde za tunu nevytříděného odpadu opět platíme, místo toho, abychom za recyklaci
dostali zaplaceno. Zamysleme se jak se k třídění
staví každý z nás, aby nám nový poplatek, který byl
stanoven na 350,-Kč na jednoho poplatníka, vydržel
co nejdéle. Další potřebné informace naleznete
v Obecně závazné vyhlášce č. 2/2007 s účinností
od 1.1.2008.
Zbyněk Fojtíček, starosta obce

Odhalení desky Jana Pelára; 70 let SDH, 23. 6. 2007

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
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KULTURNÍ AKCE DO KONCE ROKU
4. 11. 2007
Setkání se seniory Restaurace „Na Nové“
8. 12. 2007
Mikulášská nadílka před Obecním úřadem
31. 12. 2007
Silvestr pod širým nebem – ohňostroj

Zpravodaj 3/2007 (říjen 2007) připravili: Zbyněk Fojtíček, Mgr. Pavel Kotrla, starší čísla lze stáhnou z www.bystricka.cz
Ústředna OÚ – Jitka Smilková tel.: 571 443 258, starosta – Zbyněk Fojtíček, tel.: 571 420 945; mob.: 777 604 205

Obec Bystřička
Obecně závazná vyhláška č. 2/2007.,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Bystřička se na svém zasedání dne 16.10.2007 usnesením č.11/4 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění zákona č. 3229/2003 Sb. a předcházejících novelizací, a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení),
tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Obec Bystřička touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).1)
Čl. 2
Ohlašovací povinnost
(1)

Poplatník ohlásí správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

(2)
Poplatník je každá osoba přihlášena k trvalému pobytu v obci Bystřička. Poplatník je též každá osoba, která je vlastníkem stavby
na území obce, která slouží nebo je určena k individuální rekreaci a je označena evidenčním nebo popisným číslem.
(3)
V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své jméno, příjmení, rok narození a trvalý pobyt. Poplatník, který je vlastníkem stavby
na území obce, která slouží nebo je určena k individuální rekreaci a je označena evidenčním nebo popisným číslem, v níž není k trvalému
pobytu hlášena žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční této stavby; pokud stavba není takto označena, uvede
parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna.
Čl. 3
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí 350,-Kč za poplatníka a kalendářní rok. V ceně poplatku je zahrnuto 4 ks.
pytlů na odpady dle vlastního výběru pro každého občana s trvalým pobytem v obci Bystřička.
Čl. 4
Splatnost poplatku
Poplatek na běžný rok je splatný vždy ke dni 31.3. běžného roku složenkou, příkazem k úhradě na účet Obecního úřadu nebo v hotovosti
na pokladně Obecního úřadu.
Čl. 5
Osvobození a úlevy
(1)
Úleva 50% základní sazby poplatku bude uplatněna u trvale bydlících osob, jejichž dům je vzdálen více jak 200 metrů od trasy
svozového vozidla (netýká se rekreačních objektů). (viz příloha této vyhlášky).
(2) Osvobození od základní sazby poplatku bude uplatněno u třetího a dalšího dítěte do 18-ti let věku v jedné domácnosti.
(3)
Osvobození se poskytuje (mimo úlevy dle čl. 5 odst. 1 této vyhlášky), na základě písemně podané žádosti zástupce domácnosti
s doložením dokladů o skutečnostech umožňující osvobození a úlevu s termínem do 31.3. daného roku.
Čl. 6
Zrušující ustanovení
Touto vyhláškou se dnem její účinnosti zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2005., o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Čl. 7
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1.1.2008.
Květoslava Nováková
místostarosta

Zbyněk Fojtíček
starosta

Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 2/2007, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
1)
příloha k čl. 5/1:
Úleva 50% základní sazby poplatku jejichž dům je vzdálen více jak 200 metrů od trasy svozového vozidla (netýká se rekreačních objektů),
se týká budov s čísly popisnými, které jsou uvedeny v této příloze.
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100 LET OD ZAHÁJENÍ STAVBY PŘEHRADY NA BYSTŘIČCE
Jedna z nejstarších přehrad v naší zemi a nejstarší
přehrada v povodí řeky Moravy nad soutokem s Dyjí
– Přehrada na Bystřičce – slaví kulaté výročí. Výnosem
bývalého rakouského c.k. ministerstva obchodu ze
dne 18. června 1907 byl schválený projekt přehrady
a tím byla zahájena stavba přehrady.
Přehrada je postavena na pravostranném přítoku
Vsetínské Bečvy, na okraji Vsetínských vrchů
v ne příliš příznivých geologických podmínkách.
Přehradní hráz je jen část „Vodního díla Bystřička“.
K přehradě patří ve vzdálenosti 120 m od hráze
na levém břehu nádrže bezpečnostní přepad
s kaskádou spádových stupňů, vypouštěcí věž, štola,
uklidňovací bazény a řada drobných objektů.
Výstavbu přehrady, včetně přípravy a projednávání, řídilo c.k. ředitelství pro stavbu vodních
cest. Přehrada byla připravována jako jedna z celé
řady nádrží pro zásobování průplavu Dunajsko
Oderského vodou.
Příprava stavby přehrady úzce souvisela
s uvažovanou vodní cestou Labsko – Oderskou. Již
z toho je zřejmé, že se nejednalo o roky, ale spíše
o desetiletí příprav a jednání. Jednou z posledních
kapek, která rozhodla o zahájení výstavby přehrady
na Bystřičce byly právě povodně na přelomu 19 a 20
století. Podobně jako v dnešní době i před sto lety
byly nejrůznější tlaky pro stavbu i proti ní.
Projekt stavby zajistilo c.k. ministerstvo obchodu
v roce 1904. Před zpracováním projektu byl v místě uvažované přehrady
proveden v roce 1903 g eolog ický
průzkum. Stavba přehrady byla zahájena schválením projektu výnosem
bývalého rakouského c.k. ministerstva
obchodu ze dne 18. června 1907. Podkladem pro schválení projektu byla revize
trasy a politická pochůzka vykonaná
bývalým c.k. místodržitelstvím v Brně
v listopadu 1904 a v listopadu 1906.
Brzy po schválení projektu začaly
přípravné práce. Jako první byla postavena správní budova, která slouží pro
provoz přehrady dodnes. S vlastní stavbou přehrady souvisely i další vyvolané

stavby. Bylo nutné přeložit cestu vedoucí údolím
mimo dosah budoucí nádrže a současně postavit na
druhém břehu nádrže cestu novou. Před vlastní stavbou hráze bylo nutné zajistit převádění vody mimo
staveniště. Vlastní staveniště hráze bylo chráněné
pomocnou betonovou hrázkou vysokou 6 m.
S ražením štoly pro převedení vody mimo staveniště
hráze bylo započato v listopadu 1908 a voda byla
štolou převedena v dubnu 1910. Před převedením
vody do štoly musely být ukončeny práce na stavbě
uklidňovacích bazénů pod vyústěním štoly, které
dnes slouží i pro bezpečnostní přepad.
Po převedení vody z Bystřičky do pomocné štoly
a zajímkování staveniště bylo teprve v květnu 1910
započato s hloubením základů pro hráz. Skalní
podloží bylo odkryté do hloubky 9 m pod dno údolí.
Současně pokračovaly i práce na dalších objektech
vodního díla.
Podobně, jako většina staveb ani stavby přehrady
na Bystřičce se neobešla bez nepříjemných událostí.
V srpnu 1910 a v květnu 1911 bylo staveniště hráze
zatopeno při povodních. Přesto stavba vlastní hráze
trvala necelé tři roky. Bez mechanizace byla v roce
1912 přehrada dokončena. Úřední kolaudace se
uskutečnila až v roce 1944, ale již brzy po dokončení
výstavby byla přehrada naplněná vodou a začala
sloužit svým účelům.
Povodí Moravy

PŘEHLED POHÁROVÝCH SOUTĚŽÍ
SDH BYSTŘIČKA
Vedoucí MUŽŮ: Aleš PALÁT
Umístění ze
6/20
4/15
4/18
6/27
1/14
3/18
5/17
4/20
5/22
4/18
4/18
3/15
4/20
3/16
4/25
3/17
16/45
4/20
5/22

Den soutěže
3.6.2007
3.6.2007
10.6.2007
15.6.2007
16.6.2007
1.7.2007
5.7.2007
8.7.2007
21.7.2007
22.7.2007
29.7.2007
4.8.2007
12.8.2007
18.8.2007
19.8.2007
25.8.2007
26.8.2007

SDH
ZOD Vel.Karlovice
Hovězí
Pozděchov
Val.Senice
OBVOD
Seninka
Horní Bečva
Študlov
Střítež
Leskovec
Lužná
Semetín
Dolní Bečva
Ratiboř
Lešná
Karolinka
Babice-ČR Extra liga
Hustopeče-Špičky -liga
Hřívnův Újezd – 2C-liga

Soutěže mladých hasičů BYSTŘIČKA
Vedoucí MLADÝCH HASIČŮ:
Michal HODOŇ, Petr HURTA
Umístění ze
1/14
3/12
4/10
3/13
12/14
6/12
7/13
5/14
4/20

Den soutěže SDH
9.6.2007
Huslenky
16.6.2007
Francova Lhota
17.6.2007
Valašská Polanka
6.7.2007
Huslenky
Běh jednotl.na 60m.s překáž.
14.7.2007
Veselá
28.7.2007
Jarcová
12.8.2007
Dolní Bečva
18.8.2007
Oznice
Běh jednotl.na 60m.s překáž.
25.8.2007
Karolinka
1.9.2007
Horní Bečva
Celkové umístění na Okresním kole MLÁDEŽE

Odorizace zemního plynu
– „vůně“ , která chrání
Zemní plyn v přírodní podobě nedisponuje
žádným zápachem, neboli „odérem“. Z tohoto
důvodu se kvůli jeho bezpečné distribuci a použití
provádí tzv. odorizace. Toto nepříliš půvabné slovo
označuje umělé obohacení zemního plynu látkou či
směsí látek, odorantem, s mimořádně intenzivním
a charakteristickým zápachem, aby již při jednoprocentní koncentraci zemního plynu ve vzduchu
byl signalizován jeho únik. Odorizace probíhá neustále v tzv. odorizačních stanicích, před vstupem
zemního plynu do plynovodních sítí.
Pro zvýšení bezpečnosti uživatelů zemního
plynu provádí Severomoravská plynárenská,
a. s., v podzimních měsících před topnou sezónou
zvýšenou odorizaci, zaměřenou na zjištění drobných úniků plynu.
V případě zjištění úniku zemního plynu je
třeba neprodleně volat pohotovostní službu
Severomoravské plynárenské, a .s., na čísle
1239 a dodržet základní bezpečnostní pokyny.
Telefonovat je nutno telefonem, který se nachází
mimo objekt s únikem plynu. Kromě tohoto kroku
je nezbytné zhasnout všechny plameny v objektu,
zajistit větrání prostor, uzavřít hlavní uzávěr plynu
( HUP ), vypnout hlavní přívod elektřiny do objektu, nemanipulovat s elektrickými spotřebiči,
nepoužívat spotřebiče s bateriovým napájením (
zvonky, telefony apod. ), nekouřit, nepoužívat výtah
a také u nepřístupných prostor uvědomit policii
a hasiče. V případě objektu, ve kterém se nachází
více lidí, je tyto třeba varovat a neprodleně opustit
budovu.
Důležitá telefonní čísla:

• Pohotovostní služba Severomoravské plynárenské, a. s.
1239
• Hasičský záchranný sbor
150
• Záchranná služba
155
• Policie ČR
158

