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Pozvánka na hasičskou soutěž 

Placená reklama 

Závišan-zpravodaj obce Závišice 
Číslo 5/2010 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 3. 5. 2010, IČO 00600709,                       
tel./fax.556856000,e-mail: obec@zavisice.cz, www.zavisice.cz* 
Evidenční číslo přidělené Ministerstvem kultury ČR: MK ČR E 10143* 
Vydává měsíčně Obecní úřad Závišice v nákladu 250 výtisků*Uzávěrka příštího čísla 
24.5.2010*Distribuce v místní prodejně*Cena  3,-Kč*Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2 
Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje* 

Práce s čelním nakladačem Bobcat S175 
 

   Příslušenství: 

   Hladká + zubatá lžíce  

   Podkop   – šíře 25 cm (přípojky, voda, plyn …) 

                       – šíře 40 cm (základy domu …)  

   Paletizační vidle – do 1 000 kg 

   Zemní vrták  –  Ø 20cm (ploty …) 

                              –  Ø 40cm (sloupy, pilíře, stromy …) 

 

hjk 

Radek Kuběna 

Závišice 162 

742 21  Kopřivnice 

Tel.:  728 776 337 

Sbor dobrovolných hasičů Závišice pořádá 
v sobotu 15. 5. 2010 od 13.00 hodin 

 
SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU DRUŽSTEV MUŽŮ A ŽEN 

O pohár starosty SDH, 
která je zároveň 1. kolem hasičské Novojičínské ligy 2010. 

 
Přijďte na cvičiště U Kremlu povzbudit naše hasiče, kteří budou bojovat s předními 
družstvy z okresu v atraktivní královské disciplíně požárního sportu. 
  

Občerstvení zajištěno. 
 

Na Vaši účast se těší hasiči 
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Poplatek ze psů 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

    Obecní úřad informuje 

Z P R A V O D A J  O B C E  Z Á V I Š I C E / K V Ě T E N  2 0 1 0 /  C E N A  3 K Č   

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
 se budou konat 

         v pátek 28. května 2010 od 14.00 do 22.00 hodin 
                            a v sobotu 29. května 2010 od  8.00 do 14.00 hodin. 

Místo konání voleb v Závišicích: 
zasedací místnost obecního úřadu, Závišice 115. 

 
     Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl 
věku 18 let. 
      
     Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým, služeb-
ním pasem ČR nebo cestovním průkazem. Neučiní-li tak, nebude mu hlasování 
umožněno. 
      
     Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, Obecní úřad 
Závišice a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost (pouze na území Závišic) do přenosné volební schránky . 

Upozorňujeme na povinnost držitele psa oznámit obecnímu úřadu do 15 dnů: 
- vznik poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa 3 měsíců nebo započetí držení 
   psa staršího 
- zánik poplatkové povinnosti, např. úhyn psa, jeho darování nebo prodej 



2 

Zpravodaj/květen 2010  

Sociální komise obce pořádá 
v neděli 30. května 2010 od 14.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 
V Í TÁ N Í   O B Č Á N K Ů  

 
Společně s vystoupením dětí z mateřské školy přivítáme nové občánky Závišic, 
kteří se narodili v období od února 2010. 

Daň z nemovitostí na rok 2010 

Den dětí 

Ordinace pro dospělé v Závišicích 

V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. D. Gilarová ordinovat: 
18. 5. 2010 

od 8.00 do 11.00 hodin. 

Vítání občánků 

Na Obecním úřadě Závišice je uložen k nahlédnutí hromadný předpisný seznam 
Finančního úřadu v Kopřivnici o vyměření daně z nemovitostí na rok 2010. 

 
Složenky Vám bude finanční úřad zasílat začátkem května poštou . 

Obec Závišice,  skautský oddíl 
 a rodiče dětí MŠ a ZŠ pořádají 

DEN DĚTÍ, 
který se bude konat 

 v sobotu 29. května 2010 od 14 hodin 
 na hřišti TJ Závišice. 

Pohádkový les, hry, doprovodný program. 
 

Zveme všechny děti, rodiče i prarodiče! 
 

Pro zpříjemnění odpoledne zahraje 
Dechový orchestr města Štramberka.  
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Adam Kahánek třetí na mistrovství České republiky 

Úspěšný velikonoční víkend měl závišický judista Adam Kahánek. Na Bílou sobotu 
3. 4. 2010 se zúčastnil v Jičíně v Čechách vrcholného podniku letošní sezóny mis-
trovství České republiky juniorů. Ve své váze do 66 kg měl velice těžkou pozici. 
Tato kategorie je doslova nabitá reprezentanty a letos se jich sešlo na jičínském tata-
mi hned šest! Adam Kahánek se v pavouku vítězně rozjížděl přes Tomáše Veleckého 
ze Sokola Uherský Brod. Hned následující soupeř byl  průběžný vítěz Českého pohá-
ru litoměřický David Vodička, kterému chtěl Adam odčinit porážku z posledního 
turnaje. Nakonec se to podařilo, když v prodloužení zvítězil na juko. Do čtvrtfinále 
se pak probojoval přes karvinského Jana Bodnára a v zápase o finále se utkal s poz-
dějším vítězem Robertem Pospíšilem z Olomouce. Pěkné utkání pro sebe rozhodl 
Pospíšil a Adam Kahánek postoupil do finálového bloku bojovat o bronz.Tady na něj  
čekal úřadující mistr České republiky Ondřej Kičmer z Baníku Karviná. Závišický 
junior popřel papírové předpoklady a získané vedení na juko a wazari z poloviny 
utkání si zkušeně pohlídal až do konce. Odměnou mu byla pozice na stupních vítězů 
s bronzovou medailí a zasloužené místo v absolutní české špičce. 
 
Další výsledky: Český Pohár Týn nad Vltavou  Adam Kahánek   3. místo 
              Český Pohár Litoměřice  Adam Kahánek   3. místo 
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                              Co se dělo v dubnu?  
Před Velikonocemi jsme již počtvrté prodávali výrobky v rámci akce 
Velikonoční skautské kuřátko a tímto chceme poděkovat všem, kteří si 
něco koupili. Na účet sbírky POMOZTE DĚTEM jsme mohli poslat 
částku 3.339Kč. 

Skautský oddíl Minehawa 

Spolu se světluškami a Shrekem jsme strávily víkend na Vanaivanu, kde jsme se 
setkaly s pohádkovými bytostmi, hrály hry, poznaly jsme nové kamarádky a užily si 
legraci. Mimo jiné jsme navštívily krytý bazén v Kopřivnici. 

Co nás čeká? 
V květnu se vybrané světlušky zúčastní okresního kola Závodu vlčat a světlušek ve 
Spálově. Další naše akce budou Pašeráci ve Štramberku (odpolední hra pro celé stře-
disko) a také se zúčastníme Dne dětí. Jelikož se blíží prázdniny, intenzivně pracuje-
me na technickém i programovém zařizování Letního tábora v Lesní říši, který pro-
běhne v termínu 7. -16.7. na tábořišti u obce Držková (u Vsetína). 
Fotografie z akcí a aktuální informace najdete na http://www.minehawa.skauting.cz/ 

Měsíc duben se nesl v duchu poznávání přírody, kytiček, stromů, zvířat,… Rovněž 
jsme měly Den Země, v rámci kterého jsme se snažily vyčistit naši obec od odpadků. 
Na konci dubna jsme se zúčastnily celostátní akce – výstup na Ivančenu, abychom 
uctily padlé skautky. 
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Klub důchodců zve své členy 
na oslavu DNE MATEK 

ve středu 12. května 2010 od 17.00 hodin  
v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 
Pohoštění zajištěno. 

Klub důchodců Závišice 

Blahopřání jubilantům 

Oldřich Hývnar Jan Hyvnar 

Přejeme všem jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

 

TRADIČNÍ SVATODUŠNÍ SMAŽENÍ VAJEČINY 
uspořádá Klub důchodců 

ve středu 26. května 2010 od 16.00 hodin  
v prostoru za obecním úřadem. 

 
Materiál na vaječinu, případně jiné dobroty, vezměte s sebou. Chleba bude dost. 

     Setkání důchodců v Sedlnicích 
     V sobotu 17. 4. 2010 se na pozvání starosty obce Sedlnice, KC Sněženka a Klubu 
důchodců Sedlnice zúčastnilo 19 členů našeho klubu setkání v Sedlnicích. Dále byli 
přizváni důchodci z Bartošovic, Mošnova, Šenova u N. J., Ženklavy a Mořkova. 
     Ve dvouhodinovém programu vystoupili zástupci jednotlivých klubů představením 
své činnosti, případně předvedli, co si na toto setkání připravili. I my jsme měli připra-
veno krátké pásmo písniček, scének a vtipů, které nacvičili p. Lichnovský a p. Pustka. 
Zpívaly J. Bajerová, M. Dárková, J. Macháčková a J. Michálková.  
Součástí setkání byla i malá výstavka ručních prací. Své výrobky zapůjčili: M. Bittne-
rová, P. Lichnovský a E. Vajdová. Děkuji všem co přispěli k hodnotnému průběhu to-
hoto setkání. 
     Po programu důchodců vystoupil zpěvák Bob Frídl. Následovala přestávka s večeří, 
dezertem a kávou. Mezitím se na pódiu připravila skupina, která hrála plnému parketu 
k tanci do pozdních večerních hodin. 
     My jsme se letos zúčastnili tohoto setkání už potřetí. Děkujeme organizátorům 
a pořadatelům za pozvání, srdečné přijetí a výborné pohoštění. 
                                                                                            Za Klub důchodců V. Hajda 
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Usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 12. 4. 2010  
(číslo usnesení)                                                                (hlasování pro-proti-zdržel se) 
 
Zastupitelstvo obce po projednání               
schvaluje   
385/2010  program 26. zasedání ZO                                                                       8-0-0 
 
volí: 
386/2010  návrhovou komisi 26. zasedání ZO ve složení: Aleš Kuběna, Michal Bortel    
                                                                                                                                 6-0-2 
 
387/2010  ověřovatele zápisu z 26. zasedání ZO: Vlastimil Hajda, Libor Kahánek           
                                                                                                                                 7-0-1 
bere na vědomí 
388/2010  informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO a zprávy 
                 starosty obce a předsedů výborů o činnosti obce                                   8-0-0 
 
schvaluje: 
389/2010  použití částky 27.000,- Kč (za železný šrot) na kulturní akci „Pouťová 
                 zábava“                                                                                                   8-0-0 
 
390/2010  Dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění provozu sběrného místa biologicky rozlo- 
                 žitelného odpadu mezi společností ASOMPO, a.s. Životice u Nového Jičína 
                 a obcí Závišice, která se týká navýšení částky na 60,- Kč za odvoz obsahu 
                 jedné sběrné nádoby BRO a pověřuje starostu obce podepsáním tohoto 
                 dodatku v předloženém znění                                                                 8-0-0    
                                                                                                                                                      
391/2010  ponechat přeplatek dle vyúčtování závazku veřejné služby k zajištění ostatní 
                 dopravní obslužnosti za r. 2009 dopravci na pořízení investic              7-0-1 
  
392/2010  na základě uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy (viz usnesení 
                 č. 280/2009) uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Závi- 
                 šice a žadatelem ČEZ Distribuce, a.s., která se týká uložení elektrického 
                 kabelu do pozemku parc. č. 1213 ve vlastnictví obce, za předpokladu, 
                 že veškeré náklady budou hrazeny žadatelem a žadatel uhradí obci Závišice 
                 částku ve výši 5.000,- Kč za zřízení tohoto břemene a pověřuje starostu 
                 obce podepsáním této smlouvy v předloženém znění (viz příloha)       8-0-0    
 
393/2010  zřízení věcného břemene na uložení vodovodního řádu do pozemků parc. 
                 č. 1213 a 1210/2 ve vlastnictví obce za předpokladu, že veškeré náklady 
                 budou hrazeny žadatelem a žadatel uhradí obci Závišice částku 1.000,- Kč 
                 za zřízení tohoto břemene a pověřuje starostu obce sepsáním a podepsáním 
                 smlouvy mezi obcí Závišice a žadatelem Petrem Zábranským              8-0-0 
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Mateřská škola 

Co přinesl měsíc duben naší školičce 
     Po prvních týdnech, kdy se paní Zima nechtěla vzdát vlády, jsme se dočkali jara. 
Hned v úterý po Velikonocích šla děvčata „vyšmarovat“ pana starostu, aby byl celý 
rok zdravý a měl sílu se starat o naši vesničku. 
     Pak následovala akce „Otevírání studánek a pramínků v našem okolí“. Studánku 
a potůček děti s vážnou tváří otevíraly zlatým klíčem, který si vlastnoručně vyrobily. 
Následovaly vycházky k rybníku a říčce „Sedlničce“ se získáváním poznatků o živo-
tě okolo vody. Děti si oblíbily hru „Co do přírody nepatří?“ 
    Další týden byl věnován dopravní tématice. Červený a zelený panáček pomáhal 
dětem uvědomit si zvýšený provoz okolo nás v jarním období. 
    Mezitím se konečně oteplilo a děti se učily poznávat jarní květiny - symboly jara 
a chovat se k nim pro jejich krásu a netrhat je. 
     V projektovém týdnu „Naše Země má svátek“ měly děti výtvarně zpracovat dárek 
pro Zemi a seznámily se s technikou foliování. Výsledkem jsou pěkné obrázky, které 
si děti odnesou domů jako výzdobu svého pokojíčku. 
Také jsme se učili jak třídit odpad, abychom pomohli Zemi ozdravit. 
     Poslední dubnovou akcí bylo téma „Rozvíjej se poupátko“, kdy jsme pozorovali 
rozkvétající ovocné stromy. 
     Ve středu 7. dubna proběhl zápis do naší MŠ, ke kterému se dostavilo 19 dětí. 
Od září bude školku navštěvovat 15 nových dětí. 
 
     Touto cestou by všechny děti chtěly vyjádřit svůj dík a potěšení, které pro ně 
připravili rodiče, kteří upravili školní zahradu. 
Jen bychom chtěli požádat starší kamarády i prostřednictvím jejich rodičů, aby 
nám nová zařízení ve školní zahradě neničili. 

Děkují všechny děti ze sluníčkové školky i jejich učitelky. 
 

     Jaro přináší pro naši školičku mnoho citových zážitků, sluníčkových úsměvů, 
které posíláme vám všem. 
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Základní škola a Mateřská škola Závišice, 
příspěvková organizace 

 
vyhlašuje výběrové řízení na místo učitelky (učitele) mateřské školy 

                                          
 
 
Požadujeme:   
                        - nástup od 1. 9. 2010; 
                        - splněné kvalifikační předpoklady pro výkon funkce pedagogického 
                           pracovníka mateřské školy; 
                        - osobnostní a pracovní předpoklady pro práci učitele/ky mateřské školy. 
 
Nabízíme:        
                        - odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění 
                          pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 546/2006 Sb., o platových pomě- 
                          rech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, nařízení vlády 
                          č. 496/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpo- 
                          klady, ve znění pozdějších předpisů; 
                        - zajímavou práci podle školního vzdělávacího programu MŠ Sluníčko 
                          „S kamarády nám jde všechno lépe“. 
 
Přihláška musí obsahovat: 
                        - strukturovaný, profesní životopis včetně uvedeného kontaktu; 
                        - kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání + kopie osvědčení 
                          o absolvovaných kurzech od 1. 1. 2005. 
 
Kritéria pro přijetí: 
                        - splnění požadavků vyhlašovatele; 
                        - dodržení termínu předložení přihlášky; 
                        - po splnění požadavků osobní pohovor; 
 
Termín:           
                        - termín doručení přihlášky do 28. května 2010. 
 
                                
                                                                                    Anna Zemanová, ředitelka školy 
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Zastupitelstvo obce po projednání 
schvaluje: 
394/2010  poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Závišice ve výši 4.000,- Kč 
                 pro ZO Českého svazu včelařů, o.s. Kopřivnice a pověřuje starostu obce 
                 sepsáním a podepsáním smlouvy                                                          7-0-1 
 
395/2010  poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Závišice ve výši 1.000,- Kč 
                 pro Školu života Nový Jičín a pověřuje starostu obce sepsáním a podepsá- 
                 ním smlouvy                                                                                          7-1-0  
vydává: 
396/2010  Nařízení obce Závišice č. 1/2010, kterým se ruší „Nařízení obce č. 1/2004, 
                 kterým se na území obce Závišice stanovují podmínky pro spalování su- 
                 chých rostlinných materiálů“, v předneseném znění (viz příloha)        8-0-0 
 
397/2010  Obecně závaznou vyhlášku obce Závišice č. 1/2010, kterou se na území 
                 obce Závišice stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných ma- 
                 teriálů, v předneseném znění (viz příloha)                                            8-0-0 
 
schvaluje: 
398/2010  uzavření Dohody o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé 
                 úpravy povrchu silnice II/482 a pověřuje starostu obce podepsáním této 
                 dohody v předloženém znění (viz příloha)                                           8-0-0 
 
399/2010  vyřazení movitých a nemovitých věcí z evidence majetku obce - dle sezna- 
                 mu (viz příloha)                                                                                     7-0-1 
          
400/2010  navýšení počtu pracovních míst na pozici dělník VPP o 2 a pověřuje sta- 
                 rostu obce projednáním této záležitosti s úřadem práce                        8-0-0 
 
401/2010  poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Závišice ve výši 2.000,- Kč 
                 pro Záchranou stanici a centrum ekologické výchovy Bartošovice 
                 a pověřuje starostu obce sepsáním a podepsáním smlouvy                 7-0-1 
 
402/2010  a bere na vědomí hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní 
                 škola a Mateřská škola Závišice za r. 2009 s přebytkem ve výši 981,42 Kč 
                 a souhlasí s převedením této částky do rezervního fondu školy          8-0-0 
 
403/2010  navýšení provozního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola 
                 a Mateřská škola Závišice o 130.000,- Kč na náklady spojené s vybavením 
                 nového oddělení MŠ                                                                              8-0-0 
 
404/2010  uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí Závišice a DIGIS, spol. s r.o. a pověřuje 
                 starostu obce podepsáním této smlouvy v předloženém znění (viz příloha) 
                                                                                                                                 8-0-0 
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Zastupitelstvo obce po projednání 
schvaluje: 
405/2010  poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Závišice ve výši 7.000,- Kč 
                 pro Sbor dobrovolných hasičů Závišice a pověřuje starostu obce sepsáním 
                 a podepsáním smlouvy                                                                            8-0-0 
 
406/2010  nezveřejňování předvolební inzerce politických stran a hnutí v místním 
                 zpravodaji s výjimkou kandidátních listin při komunálních volbách      7-0-1 
 
407/2010  uzavření Smlouvy o dílo se společností INNOVA Int. s.r.o. Ostrava, která 
                 se týká zpracování žádosti o dotaci na dětské hřiště - z programu vyhlašova- 
                 ného Nadací OKD, v předloženém znění (viz příloha)                          8-0-0 
   ..…………………                                         ………………….. 
    Marta Najzarová                                                                                 Zdeněk Vajda 
   místostarostka obce                 starosta obce 

Obec Závišice 
Nařízení obce Závišice 

č. 1/2010 ze dne 12. dubna 2010, 
 
kterým se ruší Nařízení obce Závišice č. 1/2004, kterým se na území obce 
Závišice stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů 
 
Zastupitelstvo obce Závišice se na svém 26. zasedání dne 12. 4. 2010 usnesením 
č. 396/2010 usneslo vydat na základě ustanovení § 84 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení obce: 
 

Čl. 1 
Předmět úpravy 

 
Nařízení obce Závišice č. 1/2004, kterým se na území obce Závišice stanovují podmínky 
pro spalování suchých rostlinných materiálů se zrušuje.  

 
Čl. 2 

Účinnost 
 
                                Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1. května 2010. 
 
  Marta Najzarová                                                                                       Zdeněk Vajda 
místostarostka obce                                                                                     starosta obce 
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Školní okénko 

Základní škola 

Dne 15. dubna se děti naší školy – Ondřej Štěpánek, Tereza Nováková, Adéla Lysková, 
Kateřina Thomke - zúčastnily soutěže ve zpěvu a hře na flétnu – Lubinský zpěváček. 
Tato soutěž se konala v ZŠ Lubina za účasti okolním malotřídních škol.  
V kategorii hra na flétnu se na prvním místě umístila Tereza Nováková. 
Ve zpěvu se umístila Tereza Nováková s písní Horování na prvním místě a všechna 
děvčata – Katka, Tereza a Adéla na místě druhém v trojhlasné písni Tráva neroste. 

 
Dne 22. dubna proběhl ve škole projektový den – DEN ZEMĚ.  Nejprve jsme si popo-
vídali ve třídách, poté jsme s dětmi uklidili okolí naší školy a nakonec jsme výtvarně 
zpracovali přání naší Zemi. 
 
 
 
 
 
 

POZOR!!! 
Sběr papíru pokračuje.  

Svázané papíry můžete položit na schody u bývalé kotelny Jednoty. 
 
 

 
PODĚKOVÁNÍ 

Děkujeme všem rodičům, kteří se zúčastnili brigády v sobotu 24. dubna na zahra-
dě školy. Velké poděkování patří tatínkům, kteří vyrobili pro naše děti zahradní 
domeček a auto.  

Ještě jednou děkujeme. 

V těchto dnech s dětmi připravujeme vystoupení ke DNI MATEK. 
Chystáme pohádku, na kterou vás všichni zveme 

v neděli 9. května ve 14.00 hod. 
 do sálu Pohostinství U Kremlu. 



8 

Zpravodaj/květen 2010  

Čl. 4 
Podmínky pro spalování rostlinných materiálů 

(1)  Rostlinné materiály mohou být spalovány pouze ve výjimečných případech 
       a to jen jsou-li zcela suché. 
(2)  Rostlinné materiály mohou být spalovány pouze za dobrých rozptylových 
       podmínek. 

          Za dobré rozptylové podmínky se nepovažuje stav: 
          a) bezvětří nebo slabého větru ( 0 – 2 m/s včetně ) 
          b) při výskytu mlhy ( meteorologický stav při němž je dohlednost pod 1 km ) 
          c) při výskytu kouřma ( obdobný meteorologický stav jako mlha, při němž se 
              však dohlednost pohybuje v rozpětí od 1 do 10 km ) 
          d) dešťových a sněhových srážek 
    (3) Při spalování rostlinných materiálů nesmí docházet k obtěžování zápachem 
          nebo kouřem. 
    (4) Při spalování rostlinných materiálů nesmí docházet ke spoluspalování jiných 
          materiálů a odpadů 1),3),5). 
    (5) V otevřených ohništích mohou být rostlinné materiály za účelem odstranění 6) 

               spalovány v průběhu kalendářního roku pouze v těchto vymezených dnech: 
          v pondělí až čtvrtek vždy od 7,00 hod. do 20,00 hod. 

   v pátek a sobotu vždy od 7,00 hod.do 16,00 hod. 
    (6) V otevřených krbech a grilovacích zařízeních je spalování rostlinných materiálů 
          za účelem odstranění 6) zakázáno. 
    (7) V neděli a ve státem uznaných svátcích podle zvláštního zákona, které jsou dny 
          pracovního klidu4), je spalování suchých rostlinných materiálů za účelem odstra- 
          nění 5) zakázáno. 
    (8) Jiný způsob odstranění rostlinných materiálů upravuje zvláštní právní předpis. 

Čl. 5 
Sankce 

Porušením této vyhlášky může být naplněna skutková podstata přestupku, nejde-li 
o jiný správní delikt nebo trestný čin 7). 

Čl. 6 
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. května 2010. 

Marta Najzarová                                                                              Zdeněk Vajda 
     místostarostka obce                                                                            starosta obce 
 

4) Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu 
5) Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů ( zákon o ochraně ovzduší ), ve znění 
   pozdějších předpisů 
6) § 4 zákon č. 185/2001 Sb.,o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
7) Např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích  ( obecní 
    zřízení ), ve znění pozdějších předpisů 
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Obec Závišice 
Obecně závazná vyhláška obce Závišice 

č. 1/2010 ze dne 12. dubna 2010, 
       kterou se na území obce Závišice stanovují podmínky pro spalování 
                                       suchých rostlinných materiálů 
 
Zastupitelstvo obce Závišice se na svém 26. zasedání dne 12. 4. 2010 usnesením 
č. 397/2010 usneslo vydat na základě § 50 odst. 3 písm. a) zák. č. 86/2002 Sb.,  
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

Čl. 1 
Předmět úpravy 

Touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláška“) se na území obce Závišice 
stanovují podmínky spalování suchých rostlinných materiálů. 

Čl. 2 
Základní pojmy 

Pro účely této vyhlášky se rozumí: 
       a) rostlinným materiálem – biologicky rozložitelný materiál přírodního charakteru  
           pocházející ze zahrad, parků, sadů a ostatních pozemků ( např. tráva, seno, listí, 
           piliny, odpad z ořezů stromů a keřů 1), jehličí, kůra apod. ) 
       b) původcem rostlinného materiálu – každá fyzická osoba, fyzická osoba oprávněná 
           k podnikání nebo právnická osoba, při jejíž činnosti vzniká rostlinný materiál 
       c) dobrými rozptylovými podmínkami – podmínky, kdy se ve výšce do 1000 až 
           1500 m nad terénem nevyskytuje zádržná vrstva, která by omezovala rozptyl 
           škodlivin 
       d) otevřeným ohništěm – ohniště s viditelným spalovacím prostorem.  
           Je-li ohniště umístěno přímo na zemině – musí být vždy ohraničeno ( obloženo 
           kameny, cihlami, obrytý brázdou apod. ) 

Čl. 3 
Obecné povinnosti 

(1) V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích 
       zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály 
       a plynná paliva 2) určená výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály 
       nesmějí být kontaminovány chemickými látkami. Jako palivo nelze použít 
       odpad podle zákona o odpadech 3). 
(2)  Původci rostlinného materiálu jsou povinni ode dne účinnosti této vyhlášky 
       nakládat s rostlinným materiálem pouze způsobem a v souladu s touto vyhláš- 
       kou a zvláštními právními předpisy 1),3). 

1) Obecně závazná vyhláška obce Závišice č. 1/2003, o hospodaření s komunálním odpadem v obci Závišice 
2) Vyhláška MŽP č. 357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší 
3) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů  


