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Obecní úřad informuje
Kroje na XXVII. Obecní dožínky 19. 8. 2017
Kroje se budou vydávat po telefonické domluvě.
Informace od začátku srpna. Krojů je dost,
zvláště pro děti.
Jaromíra Hajdová - 725 589 089 O2
731 420 244 T-mobile

Informace z knihovny
V srpnu bude knihovna otevřena pouze:
v pondělí 14. srpna
od 15.00 do 17.00 hodin.

Omezení provozu obecního úřadu
Obecní úřad Závišice
bude z důvodu čerpání dovolené
uzavřen ve dnech 21. 8. - 25. 8. 2017.

Poplatek za odpad na 2. pol. 2017 - termín splatnosti 30. 9. 2017
Poplatek za odpad na 2. pololetí 2017 (230 Kč/osoba/pololetí)
je splatný do 30. 9. 2017
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Blahopřání jubilantům
Alois Michálek
Jaroslava Jadrníčková
Jana Bajerová
Zdeňka Hyvnarová
Marie Hyvnarová

Marie Dobiašová
Václav Jašek
Marta Pustějovská
Drahomíra Lošáková
Magdaléna Michálková

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců
Klub důchodců pořádá
ve středu 16. 8. 2017
vycházku na usedlost p. Zemana
s prohlídkou jeho „muzea“.
Sraz ve 14 hod. u ObÚ.
Klub důchodců připravuje
na pátek 15. 9. 2017
vlastivědný zájezd po okolí Frenštátu p. R.
Předpokládaná cena 250 Kč (vstupné, oběd).
Podrobnější informace budou ve zpravodaji v září.

Ordinace pro dospělé v Závišicích
V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat:

22. 8.
19. 9.
Dovolená v ordinaci ve Štramberku:
31. 7. - 11. 8. 2017
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Pozvánky
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Vysloužilé úsporné žárovky patří do sběrných nádob,
aby nezamořily životní prostředí
Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu místo ve specializované sběrné nádobě,
představují ekologickou hrozbu. Obsahují totiž malé množství toxické rtuti.
Podle odhadu jí ročně skončí na skládkách desítky kilogramů.
„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje do koše.
V domácnostech však „wolframky“ postupně nahrazují úsporné zdroje: zejména
úsporné kompaktní či lineární zářivky. Ty ale obsahují velmi malé množství toxické
rtuti. Vydrží svítit mnoho let a spotřebují až o 90 % méně elektřiny než klasické
žárovky. Když ale doslouží, nesmějí se vyhodit do koše, je potřeba odevzdat je
k odborné recyklaci, kterou zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP. EKOLAMP
v rámci zpětného odběru zdarma sbírá a recykluje nejen světelné zdroje,
ale i průmyslová svítidla.
Při náhodném rozbití zářivky stačí místnost dobře vyvětrat, střepy zamést a odvézt
do sběrného dvora.
„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na skládkách
komunálního odpadu dochází k únikům rtuti do ovzduší nebo do půdy a vody,“
vysvětluje Matěj Man z organizace Arnika. Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit
půdu i vodu, v níž se rtuť může transformovat do organické formy, která je obzvláště
nebezpečná pro nervovou soustavu.
Kam s nefunkčními úspornými zářivkami
Vysloužilé zářivky je třeba odnést do sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra
či do takzvaných malých sběrných nádob, které se nacházejí v obchodních centrech,
na úřadech a v řadě firem. EKOLAMP v současnosti provozuje přes 4400 sběrných
míst.
Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné likvidaci úsporných žárovek
se dovíte na www.ekolamp.cz.
Obec Závišice má malou sběrnou nádobu umístěnou v tzv. E-domku, který se v obci
nachází za budovou obecního úřadu. E-domek je otevřen v pondělí a ve středu
13-17 hod. a je dostupný jak občanům, tak živnostníkům podnikajícím v katastru
obce.
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Nežádoucí voda v našem okolí
V posledních letech se lze poměrně často v souvislosti s rozšiřováním zástavby území
setkat s vodou v místech, kde se v minulosti nevyskytovala, popř. se zde vyskytovala,
ale v zanedbatelném a škodu nepůsobícím množství. Jedná se zejména o nově
dlouhodobě podmáčená místa na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích, sklepy
domů, jakož i pozemní komunikace. Je znepokojující, že tyto negativní jevy se
vyskytují nejen v období zvýšených srážek, ale i v suchých obdobích.
Jak těmto negativním jevům čelit? Předně je třeba, aby si občané všímali svého okolí již
v době, kdy se připravuje výstavba v okolí. Lze doporučit sledovat i úřední desky
správních úřadů, neboť potencionálním účastníkem stavebního či vodoprávního řízení
nemusejí být pouze přímí sousedé, ale i vlastnící vzdálenějších nemovitostí, jejichž
vlastnické právo může být budoucí stavbou přímo dotčeno. Takovým účastníkům je
zpravidla doručováno veřejnou vyhláškou, tzn. vyvěšením na úřední desce příslušného
správního úřadu. O možnosti podat své připomínky k chystané stavbě se tak nemusí
včas dozvědět. Připomínky místních obyvatel mohou ovlivnit rozhodnutí správního
úřadu a jejich včasné vyřešení může předejít budoucím sousedským sporům.
Co je vhodné v souvislosti s nežádoucí vodou v našem okolí vědět:
1. K vypouštění odpadních vod do vod povrchových je nutné povolení vodoprávního
orgánu.
2. Vsakování srážkové vody je obecně upřednostněno před jejím odváděním pomocí
srážkové či jednotné kanalizace. Vsakování srážkové vody musí však na předmětném
pozemku umožňovat hydrogeologické poměry pozemku, jeho velikost a využití
(v celoročním horizontu). Za předpokladu, že tím nedojde ke způsobení škod
na okolních stavbách či pozemcích, je samozřejmě možná i akumulace srážkových
vod a jejich následné využití.
Stavební pozemky se vždy vymezují tak, aby na nich bylo vyřešeno vsakování nebo
odvádění srážkových vod ze zastavěných nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje
jejich jiné využití (např. jejich zadržováním v podzemní nádrži). Zároveň je však
nutné vědět, že pro eventuální výstavbu podzemního vsakovacího zařízení je
zapotřebí stavební povolení (se současným posudkem hydrogeologa). Při určování
parametrů podzemního vsakovacího zařízení zohledňuje stavební úřad vždy tzv.
návrhový (přívalový) déšť, jehož intenzita a délka trvání je určena dle místních
klimatických a terénních podmínek.
S ohledem na shora uvedené tak lze uvést, že vsakování nebo odtok srážkové vody
ze staveb na určitém pozemku musí být řešeny pouze na tomto pozemku. Toto
pravidlo je pak výslovně uvedeno v § 25/6 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, dle něhož je možno umístit až na hranici pozemku
rodinný dům, garáž a další stavby a zařízení související s užíváním rodinného domu;
v takovém případě nesmí být ve stěně na hranici pozemku žádné stavební otvory,
musí být zamezeno stékání dešťových vod nebo spadu sněhu ze stavby na sousední
pozemek. Po dohodě se sousedem je možné uvažovat např. o smluvním zřízení
věcného břemene, spočívajícím v závazku souseda strpět odtok srážkové vody z cizí
stavby na svůj pozemek.
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3. Mj. na místní komunikace je zakázáno vypouštět vodu, splašky a jiné tekuté odpady.
4. Je zakázáno poškozovat fyzikální, chemické nebo biologické vlastnosti zemědělské
půdy mj. jejím zamokřováním, vysoušením, překrýváním nebo narušováním erozí.
Za uvedené protiprávní jednání může správní orgán uložit mnohdy až statisícové
pokuty.
Uvedené informace zahrnují rozměr veřejnoprávní, tedy co mohou orgány veřejné moci
povolit, zakázat či sankcionovat. V případě, že občané zjistí některý z uvedených
nežádoucích stavů až po realizaci stavby, je možné požádat vodoprávní orgán (zpravidla
odbor životního prostředí obecního úřadu obce s rozšířenou působností) o provedení
místního šetření a provedení příslušného opatření. Nezřídka může být příčinou
negativního působení vody v našem okolí porušení podmínek stavebního povolení.
Nežádoucí voda v našem okolí může mít i rozměr soukromoprávní, kde míra toho co
jsme ochotni strpět, závisí na jednotlivcích a její vymáhání je možné občanskoprávní
žalobou.
U vody považuje občanský zákoník za stav souladný s právem v zásadě ten, který
odpovídá přirozeným vodním poměrům sousedních pozemků. Proto občanský zákoník
stanoví, že vlastník pozemku níže položeného se nemůže bránit přirozenému stékání
vody ze sousedova pozemku položeného výše, zejména pokud tam voda pramení nebo
odsud teče v důsledku deště nebo oblevy. Platí to ale i obráceně – je-li pro níže
položený pozemek nutný přítok vody, může jeho vlastník na vlastníku výše položeného
pozemku požadovat, aby nebránil odtoku vody v rozsahu, ve kterém sám vodu
nepotřebuje.
Kdy je pro níže položený pozemek nutný přítok vody, závisí zejména na způsobu
využití tohoto pozemku; přihlédnout je třeba i k tomu, zda je na pozemku k dispozici
voda z jiných zdrojů. Ke způsobu využití se přihlíží i při posouzení, zda vlastník
„horního“ pozemku sám vodu potřebuje. Míněna je přitom potřeba spojená s “horním“
pozemkem, potřebou evidentně není zachycování vody a její odvoz nebo odvádění
jinam.
Nemůže-li se vlastník níže položeného pozemku bránit přirozenému přítoku, znamená
to, že se naproti tomu může bránit přítoku umělému, tedy takovému, který je (byť
nechtěně) způsoben úpravami výše položeného pozemku, popř. stavby, která na něm
stojí. Může jít například o situaci, kdy vlastník výše položeného pozemku tento
pozemek vyasfaltuje, čímž zabrání přirozenému vsakování dešťové vody a ta následně
stéká na pozemek souseda, případně je tam dokonce svedena. Podobně se lze bránit
i zaplavování (podmáčení) pozemku způsobenému tím, že vlastník pozemku níže
položeného zabránil přirozenému odtoku vody (např. postavil hráz). V obou případech
může postižený vlastník požadovat, aby soused uvedl svůj pozemek do stavu, při kterém
nebude vodou obtěžován (tj. zpravidla do původního stavu).
Vedle toho dává zákon vlastníku pozemku právo, aby soused upravil stavbu tak, aby
ze stavby nestékala voda nebo nepadal sníh nebo led na jeho pozemek. Typicky se tedy
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může vlastník domáhat, aby sousedu bylo uloženo vybavit stavbu okapem nebo
zásněžkami, případně aby okap byl sveden jinam, než na jeho pozemek. Pravidelně se
bude jednat o stavbu stojící poblíž hranice pozemků. Lze-li stékání vody na sousedův
pozemek zamezit i jinak, než úpravou stavby (např. vykopáním strouhy), typicky
u vzdálenějších staveb, není důvod po vlastníku stavby ukládat její úpravu.
Na základě výše uvedeného lze shrnout, že uvedené nežádoucí působení vody není
dobré podceňovat, neboť dlouhodobě tolerovaný stav může časem významně negativně
změnit naše okolí a v případě výrazných srážek způsobit významné materiální škody
na majetku.
JUDr. Rostislav Michálek
Zdroje:
Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č.89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění
pozdějších předpisů

Připravuje se
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Placená inzerce
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Výzva: Vyrobeno v Tatře, ale tatrovka to není!
Muzeum Příbor se v souvislosti s přípravou
výstavy Vyrobeno v Tatře, ale tatrovka to není!
(24. října 2017 – 30. března 2018) obrací
k veřejnosti s žádostí o pomoc při sběru
a dokumentaci dokladů kulturního jevu
spojeného s prací v podniku Tatra.

Jedná se o fenomén výroby rozmanité škály předmětů zhotovených mimo pracovní
úkoly pro vlastní potřebu či potřebu někoho jiného. Prosíme ty, kteří mají ve svém
vlastnictví některé z předmětů, které tímto způsobem v podniku Tatra vznikly, aby je
zapůjčili, popřípadě věnovali muzeu pro výstavní a dokumentační účely. Při prezentaci
těchto svébytných artefaktů bude zachována přísná anonymita výrobců i těch, kteří
předměty zapůjčí či darují.
Předměty na výstavu přijímáme do 31. srpna 2017. Děkujeme a věříme se, že se podaří
tento zajímavý lokální kulturní jev zachytit a zdokumentovat.
Muzeum Novojičínska,p.o. – Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře
Lidická 50, 742 58 Příbor,
Tel.: +420 556 725 191,
E-mail: muzeumpribor@seznam.cz
PhDr. Václav Michalička,Ph.D.- vedoucí pobočky Muzeum Novojičínska,p.o
– Muzeum a pamětní síň S. Freuda Příboře
Reportáž Českého rozhlasu o připravované výstavě:
http://www.rozhlas.cz/ostrava/publicistika/_zprava/1732610
(zdroj: www.muzeumnj.cz)
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