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Zpravodaj/říjen 2016 

Z P R A V O D A J  O B C E  Z Á V I Š I C E  Ř Í J E N  2 0 1 6 / C E N A  3 K Č   

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    
Obecní úřad informuje 

Poplatek za odpad na 2. pol. 2016 - termín splatnosti 30. 9. 2016 

Platbu můžete provést na obecním úřadě v úřední dny nebo převodem na účet obce 
u České spořitelny a. s., pobočka Kopřivnice: číslo účtu: 1767239329/0800, 
variabilní symbol ve tvaru: číslo popisné0000počet poplatníků (např. 12400003) 

     Žádáme občany, kteří neuhradili poplatek za provoz systému nakládání  
s odpady na 2. pololetí r. 2016, aby tak učinili nejpozději do 10. 10. 2016. 
Poplatek 230 Kč za osobu na pololetí byl splatný 30. 9. 2016. 
     Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, 

vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky ne-
bo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek (čl. 7 Obecně zá-
vazné vyhlášky obce Závišice č. 2/2015). 

Volby se budou konat 
v pátek 7. října 2016 od 14.00 do 22.00 hodin 

                           a v sobotu 8. října 2016 od   8.00 do 14.00 hodin. 
(případné 2. kolo voleb do Senátu 14. a 15. října ve stejných časech)  

v zasedací místnosti Obecního úřadu Závišice, Závišice 115, 742 21 Kopřivnice. 
 

Voliči (který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je přihlášen k trvalému   
pobytu v obci Závišice) bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost     
a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným      
cestovním pasem. 
 

Voliči budou dodány nejpozději 4. října 2016 hlasovací lístky spolu s informacemi       
o způsobu hlasování. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti. Hlasovací lístky pro 2. kolo voleb do Senátu již voliči nebudou dodány pře-
dem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dny voleb. 
 

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. 

Informace k volbám do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje 
a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky 
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Lampionový průvod 

 Obec Závišice pořádá 
 ve čtvrtek 27. října 2016 

 u příležitosti výročí 
 Dne vzniku samostatného československého státu (28.10.1918) 

 lampionový průvod 
 se setkáním u pomníku padlých před školou. 

Doprovází dechová hudba ZÁVIŠANKA. 
Sraz v 18.00 hodin u hasičské zbrojnice. 

Ve středu 2. listopadu 2016 od 15 hod.  
bude hrát na hřbitově v Závišicích 

k uctění Památky zesnulých 
 dechová hudba ZÁVIŠANKA. 

Připravujeme 

ČEZ Distribuce, a.s. si dovoluje požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků 
o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé 
provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
(dále jen „zásah“). 
Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu 2016. 
Pokud ve shora uvedené lhůtě neprovedete zásah, vstoupí společnost ČEZ Distribuční 
služby, s.r.o. na dotčené pozemky a provede tento zásah. 
Bližší informace na úřední desce a na http://www.zavisice.cz/uredni-deska.php 

ČEZ Distribuce, a.s. - okleštění a odstranění stromoví 

O prázdninách se konaly tři týdny tenisové školy           
v Závišicích. Všech třech turnusů se celkem zúčastni-
lo 45 dětí, které byly rozděleny do skupin podle věku   
a výkonnosti. Některé děti dokonce absolvovaly 
všechny tři týdny a jiné dva. Počasí naštěstí vydrželo 
pěkné. 
Ještě jednou bych chtěla poděkovat panu Lešinskému - 
trenérovi, TJ Závišice o.s. a panu Horutovi ( Bowling 
Závišice ) za poskytnutí tenisových kurtů zdarma      
pro naše děti. 
                                                            Ida Bartoňová 

Tenisová škola 
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Blahopřání jubilantům 

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

 Antonín Šimíček 
Josef Kubín 

Věra Šulová 
Jarmila Hanzelková 

Ordinace pro dospělé v Závišicích 

V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat: 
18. 10. 
13. 11. 

Klub důchodců 

Pravidelná schůzka 
Klubu důchodců se uskuteční 

ve středu 5. 10. 2016 v 16 hod. 
v zasedací místnosti ObÚ 

MO KDU-ČSL Závišice 
Vás srdečně zve na zájezd 

na tradiční  
DUŠIČKOVOU POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN 

 v neděli 9. října 2016. 
Odjezd autobusu: 

 6.25 hod. autobusová zastávka Závišice „Palička“, 
dále bude zastavovat: Závišice „U mostu“, 

Štramberk „Pod Bílou horou“, Rybí 
Cena zájezdu: 150 Kč 
Máte-li zájem, hlaste se: 

v Závišicíchu u p.Marie Šimíčkové nebo u p. Anny Michálkové, tel. 732 916 419 
nebo v Rybí (u Fojtství) u p. Marie Honešové 

Pozvánka 

Provoz sauny opět zahájen od 6. října 2016 

        čtvrtek 17.00 - 20.00 hod.     ženy 
        pátek   16.00 - 20.00 hod.     muži 
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MO KDU – ČSL Závišice ve spolupráci s Divadlem Pod Věží 

Štramberk Vás srdečně zvou na divadelní představení 

 

HLEDÁM DĚVČE  
NA BOOGIE WOOGIE 

 

 
 

Představení se koná v pátek 21. října 2016 
v 19 hodin v sále Pohostinství U Kremlů 

v Závišicích. 
 

Bláznivá komedie o tom, co se stane, když drobná lež, škádlení 

konkurentů, falešná identita a hromada nečekaných událostí 
zkomplikují dokonale naplánovanou svatbu.  

 

Vstupné 50 Kč. 
 

       Těšíme se na Vaši účast. 
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Obec Závišice – Kulturní komise – Komise životního prostředí 

pořádá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sraz všech draků, dráčků a dračic 

 

bude v sobotu 22. října 2016  

 

   v 15
00

 hodin 
 

na zahradě pohostinství U Kremlů!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nejpěknější a nejlépe létající  

draci budou oceněni. 

 

Hrníčky s sebou (na čaj a na svařák)!!! 
 
 
 

Místo pouštění draků: louka na kopci směrem ke Kajzedráku!!! 
 

Na všechny se těší pořadatelé 
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v pátek 7. října 2016 
 

ve čtvrtek  6. října 2016 
 

Sběr nadměrného odpadu 

                
 
Vany na odkládání tohoto odpadu budou rozmístěny na čtyři místa v obci: 
na Pasekách u Bajerů, na dolním konci u transformátoru, na parkovišti naproti kostela 
a na horním konci u lávky.  

                               ANO                                                              NE 
 nábytek a jeho části    pneumatiky 
 podlahové krytiny   biologický odpad 
 matrace     stavební sutě a materiál 
   oblečení a obuv    (např. střešní tašky, okna) 
 drátěné a tabulkové sklo   sklo 
 igelit     kovový šrot (např. pletivo,plech) 
 polystyren    elektrospotřebiče 
 lustry, nádobí    (televizory,ledničky) 
 hadry,záclony,deky,peřiny   oleje,barvy,laky,rozpouštědla 
 WC,umyvadla,dřezy   zářivkové trubice 
 bedny, přepravky    hnojiva,léky 
 plast.nádoby(kbelíky,vanky)  mater.obsah.dehet,azbest 
 hadice     a jiné chemikálie 
 zrcadla                                                          papír,noviny,časopisy 

Sběr nebezpečného odpadu 

  
     
 

Sběrné vozidlo bude přistaveno následovně: 
               před obecním úřadem                                     15.00 - 15.45 hod. 
               dolní konec - u transformátoru                       15.50 - 16.15 hod. 
               Paseky - u Matulů                                           16.20 - 16.40 hod. 
               Paseky - u Bajerů                                            16.45 - 17.00 hod. 

                                ANO                                                            NE 
 mazací a motorové oleje                 televizory, ledničky 
 rozpouštědla, kyseliny                                   (odevzdat do E-domku) 
 barvy, laky, lepidla  
 hnojiva, léky                                                  zářivky, baterie, akumulátory 
 materiály obsah. dehet, azbest                       (odevzdat do E-domku) 
              obaly obsahující nebezpečné látky                             
 jiné chemikálie                                              pneumatiky (odevzdat prodejci 
                                                                                     zdarma nebo ve sběrném dvoře 
                                                                                     v Kopřivnice za úplatu)  

S sebou vezměte doklad o zaplacení poplatku za odpad na r. 2016,  
případně občanský průkaz. 



7 

Zpravodaj/říjen 2016 

Do E-domku nepatří pneumatiky, obyčejné, reflektorové a halogenové žárovky 

Sběr velkých elektrozařízení 

Vysloužilé velké elektrospotřebiče můžete odevzdávat do přístřešku, tzv. E-domku,  

Provozní doba E-domku: 
Pondělí         13 - 17 hodin 
Středa           13 - 17 hodin 

E-domek je určen pro odkládání těchto elektrozařízení: 

∗ chladničky a mrazničky  

∗ velké domácí spotřebiče (mikrovlnné trouby, vysavače, pračky, 
                                                     kuchyň. sporáky,…) 
∗ televizory, počítačové monitory 

∗ výpočetní technika (počítače, notebooky, tiskárny)  

∗ spotřební elektronika (rádia, magnetofony, videopřehrávače, 

            DVD přehrávače, věže, domácí kina, gramofony, videokamery,... )   

∗ hračky, vybavení pro volný čas a sport (autodráhy, joysticky,…) 

∗ elektronické nářadí a nástroje 

                         Do E-domku můžete dále odevzdávat:  
 
 
- lineární (trubicové) zářivky 
 
- kompaktní úsporné zářivky se závitovou paticí  
 
- kompaktní úsporné zářivky s nástrčkovou paticí  
 
- halogenidové, sodíkové a směsové výbojky 
 
- světelné zdroje s LED diodami 
 

E-domek 

je umístěn za budovou Obecního úřadu Závišice 

(lze odevzdat pouze v kompletním stavu) 
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Sběr 
malých elektrozařízení 

                                   nefunkční malé elektrospotřebiče 
 - kalkulačky, telefony, rádia, MP3 přehrávače, discmany, videokamery, žehličky, 
   fény, varné konvice, fotoaparáty, DVD přehrávače, dálkové ovladače, elektrické 
   hračky, drobné počítačové vybavení (klávesnice, myši), … 
                     můžete odkládat do těchto sběrných nádob:                    

E-box 

je umístěn za vstupními dveřmi 
budovy Obecního úřadu Závišice  

Zde patří i baterie, akumulátory 
(vhazujte do oddělené části E-boxu nad vhozovým otvorem)  

                    

 

Kontejner na malé spotřebiče 

 Do E-boxu a kontejneru na malé spotřebiče nepatří: 
- zářivky, výbojky (odevzdejte do E-domku) 

              - obyčejné žárovky (patří do popelnice) 

je umístěn 
za budovou Obecního úřadu Závišice 

 

Do tohoto kontejneru nepatří baterie, akumulátory 
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Naše obec recyklací elektrospotřebičů 
výrazně ulevila životnímu prostředí 

DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE ODPAD! 
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Překážky poblíž místní komunikace 

Při jízdě po veřejně přístupných komunikacích v okrajových částech měst či vesnic lze 
poměrně často vidět v bezprostřední blízkosti vozovky umístění různých překážek, jako 
např. kameny a sloupky, které umisťují vlastníci přilehlých nemovitostí s cílem zamezit 
účastníkům silničního provozu vjet mimo zpevněnou vozovku, zpravidla na jejich po-
zemek. Nabízí se zde otázka, zda je takové jednání v souladu se zákonem, popř. zda 
za něj nehrozí sankce. 
 

Problematiku místních komunikací řeší zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunika-
cích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“)         
a jeho prováděcí předpisy a příslušné ČSN normy pro projektování místních komunika-
cí. Místní komunikaci definuje zákon o pozemních komunikacích jako veřejně přístup-
nou pozemní komunikaci, která slouží převážně místní dopravě na území obce. Místní 
komunikace se dělí do čtyř tříd, přičemž předmětné překážky se zpravidla objevují       
u místních komunikací III. třídy, což jsou obslužné komunikace. Součástí místní komu-
nikace III. třídy je nejčastěji nezpevněná krajnice, jejíž šířka se pohybuje nejčastěji      
od 50 do 75 cm. Vlastníkem všech místních komunikací je ze zákona obec, na jejímž 
území se komunikace nachází. To ovšem neznamená, že vlastníkem pozemku, který se 
pod místní komunikací nachází, nemůže být jiný subjekt než obec.  
 

Zákon o pozemních komunikacích zde v tomto směru uvádí v ust. § 29 „Na vozovkách, 

dopravních ostrůvcích a krajnicích dálnice, silnice a místní komunikace mohou být 

umístěny pouze dopravní značky a zařízení, kromě zábradlí, zrcadel a hlásek; ostatní 

předměty tvoří pevnou překážku.“ Pevnou překážku lze umístit na místní komunikaci 
pouze na základě povolení silničního správního úřadu vydaného po projednání s vlast-
níkem dotčené pozemní komunikace a se souhlasem Policie České republiky. Povolení 
lze vydat pouze za předpokladu, že nebude ohrožena bezpečnost a plynulost silničního 
provozu a že žadatel o vydání povolení zajistí na svůj náklad všechna potřebná opatře-
ní. „Pevné překážky, na jejichž umístění nebylo vydáno povolení, jsou jejich vlastníci 

povinni odstranit na svůj náklad ve lhůtě stanovené silničním správním úřadem.         

Po marném uplynutí stanovené lhůty je vlastník, popřípadě správce dálnice, silnice 

nebo místní komunikace oprávněn odstranit pevnou překážku na náklady jejího vlastní-

ka.“ Z uvedeného tedy vyplývá, že bez příslušného povolení silničního správního úřadu 
není nikdo oprávněn (včetně fyzických nebo právnických osob sousedících s místní 
komunikací, popř. vlastnících pozemek pod touto komunikací) bránit obecnému užívá-
ní místní komunikace umisťováním překážek na této komunikaci ani na její krajnici. 
 

Umístěním překážky na místní komunikaci, jejíž součástí je ze zákona také krajnice, 
byť na svém pozemku, je možné se vystavit nebezpečí postihu za přestupek se sankcí 
až 300.000,- Kč. 
 

Umisťování překážek poblíž veřejně přístupných komunikací a to nejen místních ale 
i účelových má i svou občanskoprávní rovinu. Ust. § 1012 občanského zákoníku 
v tomto směru uvádí: „Vlastník má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu-

libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit. Vlastníku se zakazuje nad míru přimě-

řenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž 
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hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit. Vlastník pozemku sousedící 
s místní či účelovou komunikací, popř. vlastnící i pozemek pod touto komunikací může 
se svým majetkem libovolně nakládat a chránit jej. Jeho právo však končí tam, kde začí-
nají práva jiných, v daném případě právo na nerušené užívání dané veřejnosti přístupné 
komunikace. 
 

V ust. § 2900 občanský zákoník uvádí: „Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti 

soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo 

k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného.“ To v praxi zna-
mená, že bezdůvodně vjíždět na krajnici, kde má vlastník pozemku pod ní zasetý a udr-
žovaný trávník není dovoleno. Na druhou stranu při objíždění překážky v silničním pro-
vozu či míjení vozidel, není vlastník uvedeného pozemku oprávněn bránit obecnému 
užívání pozemní komunikace včetně její krajnice. V obou případech při vzniku škody, 
jak na pozemku, tak na vozidle, je možné požadovat po škůdci náhradu škody. 
 

Závěrem lze shrnout, že umísťování překážek v bezprostřední blízkosti místní popř. úče-
lové komunikace je jevem nežádoucím, který lze právně postihovat. Na druhou stranu je 
nutné, aby uživatelé komunikací byli dostatečně ohleduplní a vjížděli mimo zpevněnou 
část komunikace pouze v nezbytných případech. 
 

JUDr. Rostislav Michálek 

Placená inzerce 
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Placená inzerce 

Závišan-zpravodaj obce Závišice 
Číslo 10/2016 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 3. 10. 2016, 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 
21. 10. 2016*Distribuce v místní prodejně*Cena  3,-Kč*Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2 
Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje* 

Ukončení letního času 

V neděli 30. října 2016 končí letní čas: 
ve 3 hodiny v noci posuneme ručičky hodin na 2 hodiny. 

                  

Rychlé jednání, profesionální přístup a k tomu: 

� Okamžitý výkup Vaší nemovitosti za max. možnou cenu za hotové 

� žádné skryté poplatky, žádné běhání po úřadech 

� pomoc při řešení EXEKUCÍ, DLUHŮ i DRAŽEB 

� nezávazná informační schůzka a tržní ocenění nemovitosti profesním znalcem v oboru 

mobil:  605 054 450  nebo  774 001 959 

Přijímáme nové zástupce  email: office@rkkostka.cz            www.rkkostka.cz 


