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20. ledna 2009

Zpravodaj

Na Obecním plese — snímek z Vánočního turnaje — dole finalisti starší přípravka TJ Sokol
Dobrá

VáÏení spoluobãané,
všichni jsme nakousli jablko roku 2009 a stejně jako vy, i já se ptám, co vše nás
v tomto roce bude čekat? Zcela jistě víme, že to bude vestavba základní školy nad jídelnou, kde vznikne multifunkční sál. V nejbližší době proběhne výběrové řízení na
zhotovitele stavby a pak hurá do stavby. Na sklonku loňského roku jsme na internetu zjistili, že obec byla úspěšná v žádosti o získání finančních prostředků na výstavbu kanalizace; akce Dobrá — rozšíření splaškové kanalizace. V současné době
Státnímu fondu životního prostředí doplňujeme informace, aby nám byla zaslána
rozhodnutí o poskytnutí dotace a následně podmínky čerpání dotace formou
smlouvy. Od těchto podmínek se bude odvíjet rozhodování zastupitelstva obce
Dobrá o jejím přijetí. Netrpělivě očekáváme výsledky již podaných žádostí o dotační tituly, kdy výsledek žádosti na revitalizaci parku a výstavbu dětského hřiště
bude znám počátkem února a koncem února bychom měli znát výsledky žádosti na
česko–slovenskou spolupráci. V prvním čtvrtletí roku budeme znát výsledky žádosti
na zbudování Turistického informačního systému v obci (žádost podána v rámci
česko–polské spolupráce). V letošním roce bude rovněž vypsáno výběrové řízení na
zhotovitele projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na výstavbu chodníků v obci Dobrá, kdy projekt oprav stávajících chodníků je již hotov a po realizaci
stavby kanalizace lze začít tyto opravovat. Naším úkolem v této oblasti je zajistit financování oprav. Obec rovněž plánuje podání žádostí k získání finančních prostředků na opravy sociálních zařízení v základní škole, na zateplení a výměnu oken
v základní a mateřské škole, rovněž v letošním roce bychom rádi realizovali změnu
otopné soustavy v mateřské škole a též v budovách obecního úřadu a to zejména
s ohledem na úspory, které tímto obecnímu rozpočtu vzniknou. Projekty máme na
stole a čekáme na schválení obecního rozpočtu a též na výzvy a jejich obsah, k podávání žádostí o čerpání „evropských peněz“.
Intenzivně připravujeme vytvoření sběrného místa v obci.
Bohužel, obec Dobrá nebyla úspěšná v žádosti, která směřovala přímo do státního rozpočtu, kde jsme se snažili získat finanční prostředky na rekonstrukci hasičské zbrojnice. Jak bývá naším zvykem, neházíme flintu do žita a hledáme další cestičky, jak rekonstrukci zajistit.
Tento rok však nebude jen o práci, ale snad i o zábavě. Sportovní a kulturní komise v letošním roce plánuje obecní oslavy dne dětí, uspořádání dalšího ročníku
Velké doberské na konci léta a jako novou záležitost bychom rádi spojili konání 3.
ročníku vánočního jarmarku s obecními oslavami Sv. Mikuláše. Pevně věřím, že kulturní a sportovní akce, které se konají tradičně již nepotřebují žádnou reklamu a samozřejmě se pro vás pro všechny budou konat i v letošním roce.
Snad vás po přečtení článku nebudou bolet ruce, od toho, kolik práce nás čeká,
a kdyby náhodou ano, tak si uvařte čaj, přidejte k tomu pořádnou dávku vitamínů
a jděte si na chvíli odpočinout, protože začíná „řádit“ chřipka a my musíme být
zdrávi, abychom vše stihli udělat.
Bc. Alice Tancerová, starosta

Výsledky 10. ročníku Tříkrálového turnaje v sálové kopané smíšených
amatérských družstev
V sobotu 10. ledna 2009 se konal jubilejní 10. ročník Tříkrálového turnaje v sálové
kopané. Letošní ročník odehrálo 10 družstev, přičmž 2 družstva přijela z polského
Mucharze a 1 družstvo také ze slovenské Ochodnice. Nebudu vás déle napínat
a sdělím vám výsledky.
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První místo vybojovalo družstvo s názvem JAVORY, druhou příčku získalo družstvo SPARTA Dobrá, bramborovou medaili si odneslo družstvo OSTRAVA a těsně
pod „bednou“ skončilo družstvo TROSKY z Dobré.
Jak bývá v Dobré na tomto turnaji „dobrým“ zvykem, vyhráli všichni! Každý byl
odměněn drobným dárkem, krásnými herními zážitky a příjemně stráveným dnem
v milé společnosti sportovních přátel a věřte, že za těch deset let se spousta přátelství navázala!
Poděkování patří obci Dobrá za finanční podporu, Základní škole Dobrá za zapůjčení prostor, kuchařkám základní školy, které svým kuchařským uměním naplnily naše žaludky, mému manželi Petrovi za fyzickou pomoc a převzetí role „ředitele“ turnaje a zejména manželům Marcelovi a Janě Golíkovým za nesmírnou obětavost a dlouholetou pomoc při zajištění turnaje. Děkuji.
Bc. Alice Tancerová, starosta

Něco málo statistiky…
V roce 2008 jsme na základě žádosti občanů obce Dobrá zveřejnili statistiku
účasti členů zastupitelstva obce Dobrá na jednáních za rok 2007. Uplynul rok
a sami jste se připomenuli, abychom na statistiku účasti za rok 2008 nezapomněli.
V roce 2008 jednalo zastupitelstvo obce Dobrá celkem 7 x :
Jméno a příjmení
přítomen
omluven
neomluven
Ing. Ludmila Baranová 7
0
0
Březina Jiří
4
3
0
Bürger Radim 7
0
0
Ing. Carbol Jiří 2
V březnu 20008 se vzdal mandátu člena ZO
Ing. Gryžboň Antonín 1
V březnu 2008 se vzdal mandátu člena ZO1
MUDr. Hankeová Jarmila
6
1
0
Hofman Jiří 5
2
0
Kaňok Jiří
4
3
0
Ing. Kielar Jaroslav
3
2
Mandát vznikl v červnu 2008
Křižák René 5
2
0
Kwaczek Milan
2
2
2
Novák Michal 1
1
V březnu 2008 se vzdal mandátu člena ZO
Mgr. Pantlík Vítězslav 6
1
0
Bc. Tancerová Alice
7
0
0
Tesarčík Jiří 5
0
Mandát vznikl v červnu 2008
MVDr. Zmuda Kamil 6
1
0
Žurek Ladislav 7
0
0
Mališ Jan
4
1
Mandát vznikl v červnu 2008
V roce 2008 jednala rada obce 37 x :
Jméno a příjmení
přítomen
Ing. Baranová Ludmila 35
2
MUDr. Hankeová Jarmila
20
v nemocnici
Bc. Tancerová Alice
36
1
MVDr. Zmuda Kamil 32
5
Žurek Ladislav 36
1

omluven
17 — z důvodu prac. vytížení — služby

Bc. Alice Tancerová, starosta
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V prosinci 2008 jsme opût oceÀovali
Na sklonku roku 2008 jsme měli čest ocenit nejen občany obce Dobrá za práci ve
prospěch obce a rozvoj jejího dobrého jména.
Oceněni byli :
Paní Daniela Karásková za dlouholetou aktivní práci ve výboru klubu
seniorů a důchodců,
Paní Marie Biolková za dlouholetou aktivní práci ve výboru svazu tělesně
postižených,
Paní Marie Vojvodíková za celoživotní práci ve prospěch dobrovolných
hasičů,
Pan Emil Blahuta za dlouholetou práci ve prospěch fotbalového klubu
TJ Sokol Dobrá, správce hřiště,
Pan Václav Klimunda za dlouholetou práci jako správce hřiště na Spartě
a práci ve prospěch sboru dobrovolných hasičů,
Pan Milan Damek za dlouholetou práci ve výboru základní organizace
Českých zahrádkářů,
Pan Bohumír Maráček za dlouholetou práci ve prospěch mysliveckého
sdružení Dobrá–Vrchy,
Pan Radoslav Riedl za dlouholetou práci ve funkci předsedy základní
organizace Českého svazu zahrádkářů,
Paní Mgr. Eva Nováková, Mgr. Alena Stuchlíková a Marie Němcová —
v souvislosti s výročím ZŠ a MŠ a za dlouholetou práci ve prospěch těchto
zařízení.
Z důvodu nemoci se osobně ocenění nezúčastnil pan Konrád Špok, který byl nominován za dlouholetou práci ve prospěch základní organizace Českého svazu včelařů. Pana Špoka navštívíme a ocenění předáme v průběhu měsíce ledna 2009.

4

USNESENÍ
z 18. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 15. prosince 2008
v 16.00 hodin v budově Obecního úřadu Dobrá — obřadní síň
1. Zahájení
Zastupitelstvo obce Dobrá
1.1. v o l í
návrhovou komisi ve složení: Mgr. Vítězslav Pantlík (KSČM)
Jiří Hofman (ČSSD)
1.2. u r č u j e
ověřovatele zápisu: Radim Bűrger (KSČM)
René Křižák (Nezávislí)

2. Kontrola usnesení Zastupitelstva obce Dobrá
Zastupitelstvo obce Dobrá
2.1. b e r e n a v ě d o m í
kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Dobrá

3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě se SFŽP ČR — plynofikace 5. stavba
Zastupitelstva obce Dobrá
3.1. s ch v a l u j e
uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě č. 03259821 o poskytnutí podpory se Státním fondem životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729
3.2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem dodatku

4. Změna nájemníků v Obecním bytovém domě
Zastupitelstvo obce Dobrá
4.1. b e r e n a v ě d o m í
následující změny v právních vztazích v Obecních bytových domech a příslušných pozemcích:
1. OBD č.p. 937/5 je novým nájemcem a novým budoucím kupujícím pan Karel Špok
(nar. 21. 9. 1944)

5. Podchody pod železniční tratí v obci Dobrá
Zastupitelstvo obce Dobrá
5.1. n e p ř i j a l o u s n e s e n í
o budoucím převzetí do správy a údržby podchodů pro pěší pod železniční tratí v km
116,037 a v km 116,818
5.2. n e p ř i j a l o u s n e s e n í
ve věci zbudování výtahu po obou stranách podchodu v km 116,818 k zajištění bezbariérového přístupu občanů a budoucí převzetí do správy a údržby těchto výtahů

6. Prodej části pozemku parc. č. 1348/6 v k.ú. Dobrá u F–M
Zastupitelstvo obce Dobrá
6.1. s ch v a l u j e
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní se Správou železniční dopravní cesty,
státní organizací, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00, IČ 70994234
na část pozemku parc.č. 1348/6 v k.ú. Dobrá u F—M o předpokládané výměře 14 m2 za
podmínky dodržení kupní ceny ve výši 100 Kč/1 m2
6.2. p o v ě ř u j e
starostu zajistit přepracování textace smlouvy v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva
obce Dobrá a podpisem této smlouvy
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7. Plán rozvoje sociálních služeb v obci Dobrá
Zastupitelstvo obce Dobrá
7.1. n e s ch v a l u j e
zpracování Plánu rozvoje sociálních služeb v obci Dobrá

8. OZV č. 3/2008
Zastupitelstvo obce Dobrá
8.1. s ch v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008, kterou se mění a doplňuje OZV č. 2/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a doplnění čl.7 — Sankce, o odkaz na
zákon o přestupcích

9. OZV č. 2/2008
Zastupitelstvo obce Dobrá
9.1. s ch v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

10. Rozpočtové opatření č. 5
Zastupitelstvo obce Dobrá
10.1. s ch v a l u j e
Rozpočtové opatření č. 5/2008:
navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o 5 966 tisíc Kč

11. Rozpočtové provizorium
Zastupitelstvo obce Dobrá
11.1. s ch v a l u j e
pro hospodaření obce Dobrá od 1. ledna 2009 rozpočtové provizorium s omezeným
čerpáním jednotlivých rozpočtových kapitol maximálně do výše 1/12 dle schválených
výdajů pro rok 2008 v konečné podobě, a to vždy pro jeden kalendářní měsíc

12. OZV č. 4/2008
Zastupitelstvo obce Dobrá
12.1. s ch v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2008 — Požární řád obce Dobrá

13. Změna ve složení finančního výboru
Zastupitelstvo obce Dobrá
13.1. s ch v a l u j e
uvolnit paní Janu Danišovou z finančního výboru Zastupitelstva obce Dobrá k 31. 12.
2008
13.2. s ch v a l u j e
doplnění finančního výboru Zastupitelstva obce Dobrá o pana Oldřicha Carbola od
1. 1. 2009

14. Zpráva o stavu požární ochrany v obci Dobrá
Zastupitelstvo obce Dobrá
14.1. b e r e n a v ě d o m í
zprávu o stavu požární ochrany v obci Dobrá za rok 2008

15. Žádost Marie Křižákové a manželů Iva a Markéty Kanálkových
Zastupitelstvo obce Dobrá
15.1. s ch v a l u j e
zpracování geometrického plánu cca 20 m2 pozemku PK 1389 a následné vynětí nově
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zaměřeného pozemku z půdního fondu, čímž dojde k legalizaci účelové veřejně přístupné komunikace, za podmínky plné úhrady nákladů spojených s vyhotovením geometrického plánu a plné úhrady poplatku za vynětí z půdního fondu žadateli Marii Křižákovou, bytem Dobrá 869 a manželů Ivem a Markétou Janulkovými, bytem Dobrá 700,
každý ideální jednou polovinou

16. Zápis z jednání finančního výboru č. 03/2008 ze dne 10.9.2008
Zastupitelstvo obce Dobrá
16.1. b e r e n a v ě d o m í
Zápis z jednání finančního výboru č. 03/2008 ze dne 10.9.2008 a č. 4/2008 ze dne 3. 12.
2008

17. Finanční dary členům komisí a výborů za rok 2008
Zastupitelstvo obce Dobrá
17.1. s ch v a l u j e
finanční dary členům komisí a výborů, kteří nejsou současně členy Zastupitelstva
obce Dobrá za rok 2008, dle návrhu jednotlivých předsedů v předložené výši dle přílohy
č. 1 (tabulka)

18. Chodník SO 124, Obchvat Frýdku–Místku
Zastupitelstva obce Dobrá
18.1. u s t u p u j e
z původního vedení chodníku SO 124
18.2. p o v ě ř u j e
Radu obce Dobrá vypsat výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace navazujícího chodníku na silnici II/648 z rozpočtu obce Dobrá
18.3. p o v ě ř u j e
starostu dalším jednáním s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, ohledně zajištění finančních prostředků na realizaci projektu

Bc. Alice Tancerová
starosta obce

Ladislav Žurek
místostarosta

Obec Dobrá

Obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 2/2008,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Dobrá se na svém zasedání dne 15.12.2008 usneslo vydat na
základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Správce poplatku
Správu poplatku vykonává Obecní úřad Dobrá (dále jen správce poplatku) a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní
a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.
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Čl. 2
Poplatník
Poplatek platí:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek
odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo
správcem, tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, které
poplatek odvádějí.
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, má-li
k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Čl. 3
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky činí
490 Kč a tvoří ji:
a) částka 240 Kč za poplatníka a kalendářní rok, a
b) částka 250 Kč stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího
roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní
rok. Rozúčtování nákladů předchozího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu je obsaženo v příloze této obecně závazné vyhlášky.
(2) Sazba poplatku .pro fyzickou osobu podle Čl. 2 písm. b) této vyhlášky činí
490 Kč a tvoří ji:
c) částka 240 Kč za poplatníka a kalendářní rok, a
d) částka 250 Kč stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího
roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní
rok. Rozúčtování nákladů předchozího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu je obsaženo v příloze této obecně závazné vyhlášky.
(3) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která
je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se
uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu
nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci
tohoto měsíce.
Čl. 4
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku se osvobozují:
a) osoby, které jsou hlášeny k trvalému pobytu na adrese Obecního úřadu
v Dobré, čp. 230,
b) fyzická osoba, které má v obci trvalý pobyt a současně je vlastníkem stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, která se nachází na území obce Dobrá,
poplatek dle čl. 2 písm. b) za tuto stavbu neplatí.
(2) Úleva se poskytuje:
a) dětem do 15 let včetně, s trvalým pobytem v obci Dobrá ve výši 50 % sumy dle
Čl. 3,
8

b) občanům obce Dobrá od 80 let včetně, ve výši 50 % sumy dle Čl. 3
Správce poplatku může na základě písemné žádosti poplatníka v jednotlivých
řádně zdůvodnitelných případech poplatek snížit nebo prominout, a to z důvodu
zmírnění nebo odstranění tvrdosti dle § 16 zákona č. 565/1990 S, o místních poplatcích v platném znění.
Poplatek může být prominut nebo snížen u osoby:
c) která se v příslušném kalendářním roce prokazatelně zdržuje déle než 9 měsíců
v zahraničí. O počátku a ukončení pobytu v zahraničí jsou tyto osoby povinny předložit správci poplatku příslušný doklad (např. potvrzení zahraničního nebo tuzemského zaměstnavatele, případně potvrzení zahraniční nebo tuzemské školy, a to
v souladu se zvláštním právním předpisem)1)
d) která nejméně 9 měsíců pobývala v dětských domovech, domovech důchodců,
rehabilitačních ústavech a jiných zařízeních sociální a zdravotní péče. O počátku
a ukončení pobytu v těchto zařízeních jsou tyto osoby povinny správci poplatku
předložit příslušný doklad.
e) která je ve vazbě, nebo výkonu trestu odnětí svobody v délce 9 měsíců a více
v příslušném kalendářním roce, a to v případě, že tato doba bude doložena příslušnými doklady vězeňské služby.
f) o 50 %, která studuje a je ubytována mimo své trvalé bydliště. Tato osoba je povinna správci poplatku předložit příslušný doklad o začátku a ukončení studia / potvrzení školy/ a doklad o ubytování / potvrzení vysokoškolské koleje, internátu /.
Čl. 5
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku
vznik nebo zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu
v obci, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
(2) 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, 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. 6
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 31. 8. daného kalendářního roku.
Poplatek, který vznikne po tomto datu je splatný do 45 dnů ode dne, kdy tato poplatková povinnost vznikla.
1) § 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 7
Sankce
1) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek
platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacená část může
obec zvýšit až na trojnásobek2) . Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny
nahoru.
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2) Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení
§ 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 8
Lhůty pro vyměření
Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou ) povinnost určenou
touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce
kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková ) povinnost vznikla.
1) Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní
a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 9
Závěrečná ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška č. 1/2007 a vyhláška č. 4/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2009.
Bc. Alice Tancerová
starosta obce
2)

Ladislav Žurek
místostarosta

§11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění

OBEC DOBRÁ

Obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 3/2008
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Zastupitelstvo obce Dobrá se na svém zasedání konaném dne 15. 12. 2008 usneslo vydat dle § 10 písmeno a) a c), v souladu s § 84 odst. 2 písmeno h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), v platném znění a podle § 24 odst.2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání , v platném znění, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška), kterou se mění a doplňuje OZV č. 2/2006 ze
dne 26. 4. 2006:
Čl. 6
Sankce
— se nově čísluje jako čl. 7
Čl. 6 nově zní
Noční klid v obci a jiné opatření před hlukem
1. Noční klid je stanoven na dobu od 22.00 hod. do 6.00 hod. V tomto čase je povinností každého zachovat klid a omezit hlučné projevy.
2. Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního
klidu v době od 6.00 do 22.00 hod. veškerých prací spojených s užíváním zařízení
a přístrojů způsobujících hluk např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil,
křovinořezů spod.
10

Čl. 7
Kontrola
— se nově čísluje jako čl. 8
Čl. 8
— se nově čísluje jako čl. 9
Čl. 10
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2009.
Bc. Alice Tancerová
starosta obce

Ladislav Žurek
místostarosta

OBECDOBRÁ

Obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 4/2008
PoÏární fiád obce Dobrá
Zastupitelstvo obce Dobrá se na svém zasedání konaném dne 15. 12. 2008, rozhodlo vydat v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 29 odst. 1 písm.
o) bod 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Základní ustanovení
1) Tento požární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany
v obci Dobrá za účelem co nejúčinnější ochrany zdraví občanů, jejich životů a majetku před možností zničení požárem
2) Požární řád dále určuje osoby pověřené zabezpečováním požární ochrany
v obci Dobrá. Určuje povinnosti všech občanů bez ohledu na jejich podnikatelskou
činnost a povinnosti všech právnických a podnikajících fyzických osob působících
na území obce.
Čl. 2
Organizace požární ochrany v obci
1) Požární ochranu na území obce Dobrá zabezpečuje starosta v rozsahu daném
obecně závaznými právními předpisy1)
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
1) Za ČINNOSTI, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru se považují zejména:
a) svařování, jímž se rozumí tepelné spojování, drážkování a tepelné dělení kovových i nekovových materiálů, pokud jsou prováděny otevřeným plamenem, elektrickým obloukem, plazmou, elektrickým odporem, laserem, třením, aluminotermickým svařováním, jakož i používání elektrických pájedel a benzinových pájecích
lamp a používání otevřeného ohně při nahřívání živic v tavných nádobách. Podmínky požární bezpečnosti pro tuto činnost stanoví právní předpis.2)
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b) spalování hořlavých látek na volném prostranství, s výjimkou plošného vypalování porostů, které je zakázáno právním předpisem3). Podmínkami pro bezpečné
provádění těchto činností jsou:
I) místo spalování hořlavých látek se volí tak, aby nemohlo dojít ke vznícení
okolních hořlavých předmětů, porostů a hořlavých konstrukcí budov vlivem
sálavého tepla, úletem žhavých částic, vedením tepla apod.,
II) ohniště musí být zabezpečeno vhodným způsobem tak, aby nedošlo k přenesení ohně přes suché porosty nebo okolní hořlavý materiál,
III) spalování není možné provádět plošným způsobem a nesmí se provádět v období dlouhotrvajícího sucha, vysokých venkovních teplot a za větrného
počasí,
IV) spalování hořlavých látek na volném prostranství smí provádět pouze osoba
starší 18 let, osoby mladší mohou tuto činnost provádět jen za dozoru dospělé
osoby,
V) ohniště určené ke spalování může mít max. průměr 2 m a výška spalovaných
hořlavých látek nesmí přesáhnout 1,5 m,
VI) pokud je spalování prováděno na poli se strništěm, místo pálení se oborá pruhem alespoň 1 m širokým; plocha, na které jsou zbytky spalovány, nesmí přesáhnout 5 m2,
VII) při činnosti uvedené v předchozím bodě je nutné zajistit přítomnost nejméně
dvou dospělých osob vybavených hasícími prostředky a po dobu 8 hodin od
ukončení spalování místo kontrolovat,
VIII) právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám pro období příprav
spalování hořlavých látek na volném prostranství stanoví další opatření právní
předpis4),
IX) povinnosti, zákazy a jiná omezení stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto dotčena5).
c) rozdělávání ohňů v přírodě. Podmínkami požární bezpečnosti pro rozdělávání ohňů v přírodě jsou:
I) místo rozdělávání ohně se volí obdobným způsobem, jak je stanoveno v čl. 3,
písm.b), bod I),
II) místo pro rozdělávání ohně musí být izolováno vhodným způsobem od hořlavých látek (např.: obložení kameny, vytvoření ochranného pásma odkopáním
půdy kolem ohniště apod.),
III) oheň smí rozdělávat jen osoba starší 18 let, osoby mladší mohou rozdělávat
oheň jen v přítomnosti dospělé osoby,
IV) oheň se nesmí ponechat bez dozoru a ohniště lze opustit až po úplném vyhasnutí ohně, jeho zalití vodou, nebo zasypání zeminou,
V) ohně nelze rozdělávat v lese a do 50 m od okraje lesa s výjimkou stanovenou
právním předpisem6),
VI) pro rozdělávání ohňů v dětských táborech, veřejných tábořištích, kempech
a podobných rekreačních zařízeních zpracuje provozovatel těchto zařízení
organizační a technická opatření k zabránění vzniku požáru a dále opatření
k vytvoření podmínek pro hašení požáru v rozsahu právního předpisu7),
VII) oheň nelze rozdělávat v období dlouhodobého sucha, vysokých venkovních
teplot a za větrného počasí.
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d) manipulace s otevřeným ohněm a žhavými předměty. Podmínkami požární
bezpečnosti pro tyto činnosti jsou:
I) zapálené svíčky, louče, petrolejové lampy apod. umístit na nehořlavé podložky
v dostatečné vzdálenosti od závěsů a záclon, zajistit je proti převrhnutí a neponechávat je bez dozoru,
II) žhavé předměty ukládat na požárně bezpečná místa a nevychladlý popel z topidel a saze z komína ukládat do nehořlavých uzavíratelných nádob.
e) manipulace s hořlavými kapalinami. Podmínkami požární bezpečnosti jsou:
I) přelévání nebo přečerpávání hořlavých kapalin lze provádět pouze do obalů,
nádrží nebo kontejnerů k tomu účelu určených a na místech dostatečně větraných
a v dostatečné vzdálenosti od možných zdrojů zapálení,
II)při činnosti podle předchozího odstavce je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm; stejné podmínky platí pro nanášení hořlavých barev a laků,
III)další zákazy a omezení při skladování a ukládání hořlavých kapalin fyzickými
osobami jsou stanoveny právním předpisem8).
f) manipulace s hořlavými a hoření podporujícími plyny. Podmínkami požární
bezpečnosti jsou:
I) při manipulaci s hořlavými plyny je zakázáno kouřit a používat otevřený oheň;
stejně tak se zakazuje používat otevřeného ohně ke zkoušení netěsností obalů, armatur, hadic a rozvodů s hořlavými plyny,
II) lahve a sudy s hořlavými plyny musí být chráněny před nárazem, lahve musí
být zajištěny proti pádu a sudy proti samovolnému pohybu,
III) další zákazy a omezení při skladování a ukládání hořlavých plynů fyzickými
osobami jsou stanoveny právním předpisem 8).
2) Za OBJEKTY se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považují zejména
stavby, které jsou určeny pro ubytování osob s omezenou schopností pohybu a orientace, stavby pro shromažďování většího počtu osob (stavba alespoň s jedním
prostorem určeným pro shromáždění nejméně 200 osob)
Podmínkami požární bezpečnosti jsou:
a) objekty lze užívat jen k účelu určeném v kolaudačním rozhodnutí, případně ve
stavebním povolení. Vlastník stavby je povinen udržovat stavbu v dobrém stavu, tak
aby nevzniklo nebezpečí požárních závad9),
b) diferencovaně podle činností (bez zvýšeného požárního nebezpečí, se zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím)10) provozovaných
v těchto objektech právnické a podnikající fyzické osoby:
I) vyhledávají rizika vzniku požárů a stanoví odpovídající organizační a technická opatření k zabránění jejich vzniku,zabránění jejich šíření, k zabezpečení
evakuace osob, zvířat a majetku a k vytvoření podmínek pro hašení požárů,
II) určí pracovníky odpovědné za zabezpečování požární ochrany,
III) zabezpečují školení požární ochrany zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
a odbornou přípravu preventivních požárních hlídek a preventistů požární
ochrany,
IV) vypracovávají dokumentaci požární ochrany a s obsahem dokumentace požární ochrany seznamují prokazatelně své zaměstnance,
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V) označí pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, pří
kazy, zákazy a pokyny,
VI) zajišťují kontrolu dodržování předpisů požární ochrany.
c) majitelé obytných domů a budov pro ubytování stanoví v domovních a ubytovacích řádech podmínky požární bezpečnosti pro nájemníky bytů a ubytované
osoby a tyto podmínky zakotví v nájemních smlouvách. Nájemníci a ubytované
osoby jsou povinny se těmito podmínkami řídit.
d) podmínky pro zajíždění vozidel poháněných zkapalněným plynem nebo stlačeným plynem do garáží, jakož i požární bezpečnost při provozu a obsluze těchto
vozidel stanoví právní předpis11).
3) Za DOBU ze zvýšeným nebezpečím požárů se považuje:
a) topné období, kterým se rozumí období, kdy jsou spotřebiče paliv určené k vytápění používány. Podmínkami požární bezpečnosti v tomto období jsou:
I) dodržování bezpečných vzdáleností spotřebičů paliv od povrchů stavebních
konstrukcí, podlahové krytiny a pořizovacích předmětů z hořlavých hmot, které
jsou stanoveny v průvodní dokumentaci výrobce nebo dovozce spotřebiče (např.
v návodu k obsluze); v ostatních případech se za bezpečnou vzdálenost považuje:
(1) u spotřebičů na pevná paliva vzdálenost 800 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních směrech,
(2) u spotřebičů na kapalná a plynná paliva a u elektrospotřebičů vzdálenost
500 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm v ostatních směrech.
II) dodržování bezpečných vzdáleností kouřovodů od povrchu stavební konstrukce z hořlavých hmot. Pokud nebyly tyto bezpečné vzdálenosti stanoveny
zkouškami v příslušném zkušebním ústavu považují se za bezpečné tyto vzdálenosti:
(1) 200 mm od obložení zárubní dveří a podobně umístěných částí stavebních konstrukcí z hořlavých hmot a od instalace potrubí z hořlavých
hmot, včetně jeho případné izolace z hořlavých hmot,
(2) 400 mm od ostatních částí stavebních konstrukcí z hořlavých hmot,
(3) je-li kouřovod opatřen vhodnou izolací z nehořlavé hmoty s celkovou
tloušťkou jeho vrstev nejméně 20 mm, smí se bezpečné vzdálenosti snížit
na čtvrtinu.
III) komíny a kouřovody se udržují v takovém stavebně technickém stavu, aby
byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů12).
IV) v případě uložení hořlavých látek v půdních a sklepních prostorách jejich
umístění ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.
V) přístup k vybíracím a vymetacím dvířkům zachovávat volný, v jejich blízkosti
1m a menší neskladovat hořlavé látky.
VI) přístup ke komínům, zejména komínové lávky udržovat volné a v bezpečném
stavu.
VII) čištění a kontrolu komínů zabezpečují majitelé nebo správci objektů ve lhůtách a způsobem stanoveným právním předpisem13).
VIII) každý je povinen se řídit při instalaci spotřebičů paliv určených k vytápění
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objektů předpisy pro instalaci, umístění, užívání, obsluhu a údržbu topidla,
udržování komínů a kouřovodů a při skladování paliv plnit a dodržovat podmínky stanovené právním předpisem14).
b) období sklizně a skladování pícnin a obilovin. Podmínkami požární bezpečnosti v tomto období jsou:
I) nepoužívat otevřený oheň a nekouřit ve vzdálenosti menší než 15 m od pozemků s obilím, od volných skladů (stohů) sena a slámy, v uzavřených skladech sena a slámy (seníky a stodoly) a ve vzdálenosti menší než 15 m od těchto
skladů a při práci na obilních polích.
II) spalovat zbytky slámy lze jen za podmínek stanovených v čl. 3, odst. 1) písm.
b) bod I).
III) při sklizni obilí přednostně sklízet obilní porosty na ohrožených místech
(např. podél železničních tratí a veřejných komunikací) do vzdálenosti 15 m
a neprodleně po sklizni sklidit slámu a tyto pruhy zaorat.
IV) mechanizační prostředky používané při sklizni a uskladňování vybavit vhodnými hasícími přístroji, udržovat v řádném technickém stavu a pravidelně čistit od nánosů olejů a organického prachu.
V) při sklizni a uskladňování obilních produktů a sena mechanizačními prostředky se spalovacími motory výfuky opatřit účinnými lapači jisker. Toto
opatření se netýká přeplňování motorů a mechanizačních prostředků vybavených lapači jisker již z výroby.
VI) sklízený produkt se nesmí dostat do kontaktu s horkými částmi strojů (např.
výfuků) a je nutno pravidelně kontrolovat zda nedochází k namotávání sena
a slámy na pohyblivé části strojů.
VII) při skupinovém nasazení sklizňových strojů (5 a více kombajnů):
(1) zajistit v místě sklizně zásobu vody v cisterně nebo fekálním voze, při
použití přívěsných cisteren a přívěsných fekálních vozů mít k dispozici
traktor,
(2) cisternu nebo fekální vůz s vodou lze nahradit traktorem s pluhem k případnému oborání ohniska požáru,
(3) zajistit vhodné spojovací prostředky k přivolání pomoci v případě požáru
(radiostanice, mobilní telefon apod.).
VIII) při naskladňování a skladování sena a slámy dodržet následující podmínky:
(1) seno a slámu je možné skladovat v objektech (stodoly, seníky, půdní prostory apod.), pro něž je tento účel prokázán dokumentací ověřenou stavebním úřadem a které slouží pouze tomuto účelu, nebo formou volných
skladů (stohů), přičemž volné sklady sena nebo slámy mohou mít objem
nejvýše 4000 m3,
(2) volné sklady sena nebo slámy o objemu nad 50 m3 musí být umístěny
v bezpečnostní vzdálenosti stanovené zvláštním právním předpisem15);
u volných skladů do 50 m3 se při jejich umísťování postupuje v souladu
s technickými normami16),
IX) v halovém skladu nesmí být skladováno více než 8000 m3 sena nebo slámy
a v půdním prostoru stáje nesmí být skladováno více než 5000 m3 sena, slámy
nebo jiných stébelnatých suchých rostlin.
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X) právnické a podnikající fyzické osoby v období před naskladňováním, při naskladňování a skladování sena:
(1) prověří před naskladňováním vybavení skladu předepsanými věcnými
prostředky požární ochrany (např. druh a počet hasících přístrojů a jejich
rozmístění), provozuschopnost dosoušecích ventilátorů a stav elektrických rozvodů, jakož i stav signalizačních zařízení v případě instalace
automatického měření teplot,
(2) prokazatelně seznámí před naskladňováním pracovníky s povinnostmi
na úseku požární ochrany a protipožárními opatřeními,
(3) zabezpečí, aby při naskladňování vzduchovými dopravníky do skladů
a půdních prostorů stájí píce neprocházela přes oběžné kolo dopravníku.
XI) Pro měření teplot uskladněného sena a slámy se stanoví následující podmínky:
(1) teplota uskladněného sena a slámy se měří do hloubky poloviny uskladněného sena, nejméně však do hloubky 2,5 m, a to jedenkrát denně
v prvém měsíci po naskladnění a jedenkrát týdně další dva měsíce po naskladnění,
(2) teplota se měří zejména v místech, kde vychází z uskladněného sena
a slámy pára nebo kde je cítit zápach přehřáté píce,
(3) o výsledku měření se vede prokazatelný záznam, ve kterém se uvede datum zahájení naskladnění, data měření, hodnoty naměřené teploty
a podpis osoby, která měření prováděla,
(4) záznamník se uschovává nejméně po dobu 6 měsíců od ukončení naskladňování,
(5) jestliže se při kontrole teplot uskladněného sena a slámy zjistí zvýšení
teplot nad hodnotu 65 °C, musí se přehřáté seno vyskladnit a ochladit
(ochlazené a zkontrolované lze vrátit do skladu),
(6) jestliže se při kontrole teplot uskladněného sena a slámy zjistí zvýšení
teplot nad hodnotu 90°C, musí se vyskladnění provést za asistence jednotky požární ochrany.
XII) Při umělém dosoušení musí být ohřev vzduchu vždy nepřímý s využitím
teplo–směnných výměníků, přičemž:
(1) stacionární ohřívače na plynná a kapalná paliva musí tvořit samostatný
požární úsek a odtahové komíny spalin musí být opatřeny účinnými
lapači jisker,
(2) mobilní ohřívače musí být od skladu vzdáleny nejméně 12 m.
c) období dlouhodobého sucha, za něž se považuje zejména období s dlouhodobým nedostatkem srážek, nízkou půdní a vzdušnou vlhkostí, s dlouhodobě vysokou
teplotou vzduchu a kdy vane suchý vítr (dále jen "období sucha"). Dobu zvýšeného
nebezpečí požáru vyhlašuje krajský úřad na úřední desce krajského úřadu. Obec vyhlašuje dobu se zvýšeným nebezpečím požáru veřejnou vyhláškou obce. Podmínkami požární bezpečnosti v tomto období jsou:
I) období nadměrného sucha, zejména období s dlouhodobým nedostatkem
srážek, nízkou půdní a vzdušnou vlhkostí, s dlouhodobě vysokou teplotou
vzduchu a období, kdy vane suchý vítr.
II) dodržování přísného zákazu kouření rozdělávání ohňů v přírodě, používání
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otevřeného ohně na volném prostranství a odhazování žhavých, hořících
nebo doutnajících předmětů a nedopalků cigaret.
III) vlastníci lesa a právnické a podnikající fyzické osoby nesmí v období sucha
používat při činnostech souvisejících s hospodařením v lese otevřeného ohně
a spalovat v lese klestí a těžební odpad. Dále musí vlastníci lesa, právnické
osoby a podnikající fyzické osoby hospodařící v lesích:
(1) kontrolovat místa, kde se před vyhlášením období sucha provádělo spalování klestí a těžebního odpadu,
(2) označit na přístupových cestách do lesa zákaz kouření, rozdělávání nebo
udržování ohně v lese, odhazování hořících a doutnajících předmětů,
(3) prověřit lesní cesty (zejména ty, které vedou k nejvíce požárem ohroženým lesním porostům — mladý les s hustým travním podrostem) z hlediska jejich sjízdnosti.
Čl. 4
ZPŮSOB NEPŘETRŽITÉHO ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY V OBCI
(1) Pro zabezpečení požární ochrany na území obce, ochrany životů, zdraví a majetku občanů, pro zajištění ochrany před živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi na katastru obce zřídila obec výjezdovou jednotku Sboru dobrovolných hasičů v Dobré, kategorie JPO III.
(2) Nepřetržité zabezpečení požární ochrany v obci zajištěno Jednotkou Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje se sídlem ve Frýdku–Místku.
Čl. 5
Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů, její početní stavy a vybavení
(1) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie JPO III.
(2) Velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů si určí místo srazu členů jednotky.
Výjezd požární jednotky je do deseti minut od vyhlášení požárního poplachu.
Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti
1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů, které musejí svou
kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah. Jsou to:
a) Přirozené — řeka Morávka — čerpací místo — brod u mostu do Skalice
— brod u železné lávky
b) Umělé — na území obce Dobrá je vybudován veřejný vodovod s hydrantovou
sítí, jejímž provozovatelem jsou Severomoravské vodovody a kanalizace, a. s. Ostrava, která je povinna zajišťovat její pravidelnou kontrolu.
2) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat
v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro
hašení požárů.17)
Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, jejich označení
1) Požáry na území obce Dobrá se hlásí na telefonní číslo operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje se sídlem
ve Frýdku–Místku tel. č. 150 nebo 112 nebo prostřednictvím ohlašovny požárů.
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2) Povinností ohlašovny požárů je zejména:
a) přijímat hlášení o vzniku požáru a jiných mimořádných událostí v obci,
b) oznámit požár na operační středisko Hasičského záchranného sboru kraje se
sídlem ve Frýdku–Místku.
3) Jako další místa pro hlášení požárů slouží mj. síť veřejných telefonních stanic
(telefonní budky, nádraží ČD).
4) Existence samostatných ohlašoven požárů zřizovaných právnickými osobami
a podnikajícími fyzickými osobami a jejich činnost v rámci operačního řízení není
touto obecně závaznou vyhláškou dotčena.
Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu na území obce Dobrá
Vyhlášení požárního poplachu v obci Dobrá se provádí:
a) signálem „Požární poplach“ vyhlašovaný elektronickou sirénou (napodobuje
hlas trubky troubící tón „HÓ—ŘÍ“, „HÓ—ŘÍ“) po dobu jedné minuty. (Tento signál
musí být jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).
b) Ověřování provozuschopnosti sirén se provádí akustickou zkouškou ve lhůtách
stanovených právním předpisem19).
Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany předurčených požárním
poplachovým plánem
1) Požární poplachový plán Moravskoslezského kraje (dále jen požární poplachový plán) byl vydán samostatným nařízením kraje, které upravuje zařazení všech
základních složek Integrovaného záchranného systému (dále jen IZS) tj. i jednotek
požární ochrany a ostatních složek IZS na území Moravskoslezského kraje do
systému potřebnému ke zdolávání požárů a provádění záchranných prací.
2) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle požárního poplachového plánu Moravskoslezského kraje pro území obce Dobrá je uveden v příloze č. 1
této obecně závazné vyhlášky.
Čl. 10
Ustanovení společná a závěrečná
Tímto požárním řádem obce není dotčena povinnost právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby zabezpečovat další požadavky požární ochrany dle § 2, § 5,
§ 6 a následujících zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších
předpisů a není dotčena povinnost fyzické osoby plnit povinnosti dané § 17 zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a § 42—§ 44 vyhlášky MV č. 246/201 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
Čl. 11
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2009
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Čl. 12
Zrušovací ustanovení
Dnem účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška č.
1/2005 Požární řád obce Dobrá.
Bc. Alice Tancerová
Ladislav Žurek
starosta obce místostarosta
Vyvěšeno: 17. 12. 2008
Sejmuto : 5. 1. 2009
POZNÁMKY
01) Např. § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
02) vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování
a nahřívání živic v tavných nádobách
03) § 5, odst. 2 a § 17, odst. 3, písm. f zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
04) § 5, odst. 2) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
05) např. zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a zákon
č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve
znění pozdějších předpisů,
06) § 20 zákona č. 289/1985 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon)
07) § 11 vyhlášky 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
08) § 44 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci
09) § 85 a 86 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů
10) § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
11) § 2, odst. 5, 6 a 7 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a §§ 19 a 20 vyhlášky
č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.
12) § 43 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci
13) vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů
14) § 42 až 44 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci
15) Příloha č. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci
16) ČSN 73 0804
17) § 7 odst. 1) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů
18) Nařízení vlády č. 11/2002 ve znění pozdějších předpisů
19) § 11 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

Seznam příloh:
č. 1 Seznam sil a prostředků požární ochrany podle požárního poplachového plánu Moravskoslezského kraje
č. 2 Základní povinnosti občanů

Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2008
Seznam sil a prostředků požární ochrany podle požárního poplachového plánu Moravskoslezského kraje
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Frýdek–Místek
StupeňJednotka Technika
I. I. CPS Frýdek–Místek
III. SDH Dobrá CAS 27 T 815
CAS 24, DA—12 A 30
II.I CPS Frýdek–Místek
II.SDH Frýdek
III. SDH Nošovice
CAS 25, DVS —12 A 30
CAS 25, DVS —12 A 30
III.II.SDH Pražmo
III. SDH Vyšní Lhoty
Operační jednotky jsou na místo zásahu (resp. do zálohy na požární stanici) povolávány
prostřednictvím Operačního střediska Hasičského záchranného systému Moravskoslezského
kraje, územní odbor Frýdek–Místek.

Finanãní úfiad ve Fr˘dku–Místku informuje
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Nařízení Státní veterinární správy ČR, č.j.: 2008/428/SVS k očkování přežvýkavců proti viru katarální horečky.
Vyvěšeno na úřední i elektronické vývěsce od 29. 12. 2008. Celé znění tohoto nařízení je k nahlédnutí v kanceláři č. 14 — podatelna, v úřední dny, pondělí a středa
8—17 hodin.
Nařízení Krajské veterinární správy pro MSK, č. 7/2008 o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy — moru včelího
plodu.
Vyvěšeno na úřední i elektronické vývěsce od 19.12.2008. Celé znění tohoto opatření je k nahlédnutí v kanceláři č. 14 — podatelna, vždy v úřední dny pondělí
a středa od 8—17 hodin.

ZÁKLADNÍ ·KOLA V DOBRÉ INFORMUJE …
TALENT 2008
Před Vánoci, ve čtvrtek 18. prosince 2008, bylo Kino Petra Bezruče ve Frýdku–
Místku plné. Hledal se dětský talent. Na pódiu soutěžili malí i velcí zpěváci do 15 let.
Nebylo jich málo a porota to neměla vůbec jednoduché.
Naši školu a vlastně celou obec Dobrá reprezentovala žákyně 6. B třídy Silvie
Kielarová s písní Someone Is Watching.
Silvinka si vedla velice dobře, téměř profesionálně — snad i proto, že ji přijeli podpořit všichni spolužáci z její třídy společně s třídní paní učitelkou a s paní učitelkou
matematiky a fyziky. Dan Halamíček s Vaškem Mališem jí předali za celou třídu květiny. Celý program velice vtipně moderovali Tobi a Vladimír ze Sabotáže.
Třída 6. B tak strávila příjemné dopoledne při poslechu písní v češtině, ve slovenštině i v angličtině. I když Silvie nepostoupila do finále, které se konalo tentýž den
večer, přesto jí děkujeme za perfektní výkon a výbornou reprezentaci naší školy.
Mgr. Eva Brudíková, třídní učitelka

DĚTSKÝ KARNEVAL
Klub rodičů při ZŠ Dobrá pořádá dne 13. února 2009 v 16:00 hodin v tělocvičně
naší školy DĚTSKÝ KARNEVAL.
Veselý program, bohatá tombola, občerstvení — vše zajištěno.
Vstupné je d o b r o v o l n é.
Za Klub rodičů Hana Velčovská
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DŽÍNOVÝ PLES
Klub rodičů při ZŠ Dobrá vás srdečně zve na Džínový ples.
KDY? 14. února 2009 v 19.00 hodin
KDE? V tělocvičně naší školy
K tanci hraje: R.U.M. • Vstupné: 50 Kč • Pohoštění a tombola
Za Klub rodičů Hana Velčovská

Svaz tûlesnû postiÏen˘ch Místní organizace Dobrá
Akce v roce 2009
Výroční členská schůze
Smažení vaječiny
Zájezd
Opékání párků
Zájezd
Mikulášské posezení

26. 3. 2009 — 15.00 hodin
4. 6. 2009 — 15.00 hodin
červen
8. 9. 2009 — 15.00 hodin
září
10. 12. 2009 — 15.00 hodin
Za organizaci paní Eliška Biolková

Vánoãní turnaj fotbalistÛ se vydafiil na jedniãku!
Vánočního turnaje, který byl současně jako fotbalovým rozloučením s rokem
2008 se zúčastnilo 55 dětí z Dobré a okolí ! — všichni aktivní fotbalisté TJ Sokol
Dobrá.
Byl to opravdu největší až MEGA turnaj fotbalistů a fotbalistek při TJ Sokol
Dobrá!
Tento nebývalý zájem o fotbal mezi dětmi nás všechny velmi těší a je odrazem
práce celého týmu přípravky, žáků a girls TJ Sokol Dobrá. Složení jednotlivých
týmů na turnaji žák–girls–přípravka + samostatně mladší přípravka a fotbalová
školička mělo obrovský úspěch a jistě budeme v podobných akcích pokračovat,
protože fotbalu není nikdy dost, zvlášť když to děti a mládež tak baví…
Celý turnaj se nesl ve sportovním duchu. Byl zahájen nástupem a vyslechnutí
státní hymny, což byl pro mnohé děti silný zážitek, a jak jinak než s rukou na srdíčku. Před turnajem všichni shlédli vystoupení disko tanců svých spolužaček
a zazpívali si vánoční koledu.
Nutno však poděkovat kuchařkám zdejší základní školy za bezvadný a jedinečný
guláš, který byl pro všechny účastníky turnaje zdarma jako odměna za jejich velmi
hezké výkony a jistě byl pilířem úspěchu sportovců a spokojenosti diváků, bez kterého by výkony našich fotbalistek a fotbalistů nebyly tak energické a vyrovnané. Zároveň děkujeme všem sponzorům, bez kterých bychom nemohli tak výjmečnou
akci pro děti z TJ Sokol Dobrá udělat.
Rovněž děkujeme OÚ Dobrá v zastoupení paní starostce, místostarostovi, dále
předsedovi sportovní komise, že nás přišli podpořit a předat klubové dárky (čepice
a trika se znakem Sokolu Sparty Dobré) všem dětem , které si je jistě zaslouží, neboť často reprezentují naši obec. V neposlední řadě také ZŠ Dobrá, že jsme mohli
tak výjimečnou akci uspořádat v jejich tělocvičnách.
Obsáhlou fotogalerii najdete na webu přípravky: www.fotbaldobrauf–m.blog.cz
Realizační tým přípravky, žáků a děvčat při TJ Sokol Dobrá.
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Starší přípravka je ve finále !
Ostrý start do roku 2009 se povedl na jedničku s hvězdičkou. V neděli 11. 1. 2009
bojovala naše starší přípravka TJ Sokol Dobrá v Brušperku o postup do finále Zimní
ligy okresu FM, NJ a části OV.
Doberští borci nenechali nic v náhodě a protože jen jedno družstvo mohlo postoupit do finále začali své soupeře přehrávat od úvodního hvizdu. Ač to nebylo jednoduché, tak si naši borci poradili se zdatnými soupeři a nastříleli jim celkem 15
branek! Finále o přeborníka hraje pouze 6 nejlepších celků okresů FM, NJ a OV
a naši kluci z TJ Sokol Dobrá tam nebudou chybět. Že je toto finále na náležité
úrovni svědčí i fakt, že první dva celky postupují do celostátního finále Zimní ligy
přípravek.
Díky, byli jste výborní !… děkovali trenéři.
Sestava: Matěj Hanke, Petr Hadaščok, Tomáš Korenný, Petr Vojtovič, Honza Tesarčík, Martin Šimík, Jakub Alexa, Vojtěch Turoň, Jakub Šaněk, Vojtěch Lepík a Petra Pavlásková
Výsledky našich zápasů v baráži:
TJ Sokol Dobrá — Frýdlant n/O 4:1
TJ Sokol Dobrá — Raškovice 5:0
TJ Sokol Dobrá — Kozlovice 5:1
TJ Sokol Dobrá — Frenštát p/R 1:1
TJ Sokol Dobrá — Řepiště 5:0 (kontumace — soupeř nepřijel)
Výsledková tabulka — jen první postupuje:
1. místo: TJ Sokol Dobrá — postup do FINÁLE Zimní ligy
2.místo: Kozlovice
3. místo: Frenštát p/R
4. místo: Frýdlant p/O
5. místo: Raškovice
6. místo: Řepiště — nepřijeli — kontumace
Finále se uskuteční 14. 3. 2009 od 8.00hod. v Brušperské hale.
Zúčastní se jej 6 nejlepších týmů ročníku 1998 a mladší. Budeme to mít naši borci
těžké, protože budeme bojovat se soupeři velkých měst, kde mají v každém ročníku
několik přípravek. My máme starší přípravku jen jednu! Ale tvoří jeden mančaft
a jednu partu! Se znakem Sparty Dobrá na srdíčku budou bojovat jako lvi…. Je složena z ročníku 1998 a 1999, ale je NAŠE a my jí věříme, že na palubovce haly nechají všechno co v sobě mají.
Do finále se probojovali:
FK Frýdek–Místek, FK Třinec,
Vratimov, TJ Sokol Dobrá, OV
–Pustkovec a SK Brušperk.
Více fotografií z turnaje na
webu přípravky:
www.fotbaldobrauf–m.blog.cz
Trenéři starší přípravky:
Bc. Miroslav Pavlásek
a Tomáš Lepík.
Oslava postupu do finále! >>>>
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FOTBALOVÁ DOBRÁ.
Nahoře: Žák, girls a přípravka TJ Sokol Dobrá.
Vyslechnutí státní hymny
před vánočním turnajem.
< Soupeř z Kozlovic přihlíží na kombinaci naší
přípravky.
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Změna ordinačních hodin DS Dobrá — MUDr. Iva Kučerová
30. 1. 2009 pátek 7.30 — 9.00 hodin

Změna ordinačních hodin MUDr. Petr Moravec
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

09. 2. 2009 07.00—11.30 hodin
10. 2. 2009 12.00—17.00 hodin
11. 2. 2009 12.00—17.00 hodin
12. 2. 2009 a pátek 13. 2. 2009 — zástup LUČINA

Soukromá hudební výuka Miriam Dýrrové, dipl. um. spolu s jejími žáky
vás zvou na

VEŘEJNÉ PŘEDEHRÁVKY,
které se konají v rest. Obecník v Dobré 9. 2. 2009 v 17.00 hodin.
Těšíme se vaši na hojnou účast.
Zveme vás na TRADIČNÍ DOMÁCÍ ZABIJAČKU do areálu Cyklobaru
v Dobré ve dnech 21.—22. února 2009. V sobotu 21. února od 11 hod.
bude ve stodole probíhat ukázka tradičních zabijačkových prací.
Po oba dny nabízíme v restauraci speciální ZABIJAČKOVÉ MENU.
Možnost koupě hotových produktů!
Těšíme se na vás!

Nabídky
VÝROBA Z LAMINA, MASÍVU,
DÝHY
INTERIÉR A EXTERIÉR
OD A DO Z
KUCHYNĚ, POSTELE,SCHODY,
ATYPICKÉ VÝROBKY ZE DŘEVA, LAMINA, DÝHY
POKLÁDKA PODLAH, MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ
PALUBEK, ZAHRADNÍ NÁBYTEK.

TESAŘSTVÍ — ALTÁNY, PLOTY, PŘÍSTŘEŠKY,
Kontakt: Michal Novák, tel. 732 586 776,
www.mntruhlarstvi.ic.cz
MAIL: MNTRUHLARSTVI@CENTRUM.CZ
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Hledám podnájem
v Dobré a blízkém
okolí.
Prosím spěchá.
Informace na tel. č. 732 570 959

Nabízím pronájem
bytových jednotek
v obytném domě
v Dobré
u Frýdku–Místku.
Jedná se o byty
2+1, 3+1+lodžie.
K bytu je také
možnost
si pronajmout garáž.
Kontakt: 603 854 852,
mailto: alosed@seznam.cz

Nabízím k prodeji
stavební
parcelu o výměře
1000 m2
v lokalitě Dobrá — poblíž
Kamence, bezproblémové
napojení na plyn, vodu,
elektriku i kanalizaci.
Zajištěn přístup
k parcele po veřejně přístupné
účelové komunikaci.
Zn. Nabídněte cenu.
Kontakt tel.č. 606 263 874.
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R O K 2 0 0 9 V PA Ř Í Ž I
PAŘÍŽ PRO NÁROČNÉ
PLNOHODNOTNÝ PROGRAM
1. den: Odjezd, přejezd přes ČR, SRN do Francie.
2. den: Ráno příjezd do Paříže. Velká okružní jízda: Bastilla, Hotel de Ville, Rivoli, Place de la
Concorde, Pont de Carussel, Orsay. Procházka městem s průvodcem: Orsay, Institut de France, St.
Germain des Pres, St.Sulpice, bulvár Saint–Michel. Latinská čtvrť: Lucemburské zahrady a palác,
Pantheon, St. Étienne du Mont, Sorbonna, bulvár St.Germain, Musee de Cluny, St. Severin, Conciergerie, St. Chapelle, katedrála Notre Dame. Poté Hotel de Ville — radnice, centrum G. Pompidou,
bývalé břicho Paříže — Les Halles, St.Eustach, Burza, Palais Royal, Louvre — Cour Carré, Tuilleries.
Osobní volno, možnost návštěvy musea Orsay a další. Nocleh. 3. den: Dopoledne návštěva slavného zámku a zahrad ve Versailles. Odpoledne Paříž: návštěva supermoderní čtvrti La Défense,
možnost nákupů v moderním nákupním centru Les Quatres Tempes. Podvečer výjezd na Montmartre: bazilika Sacré Coeur, Place de la Tertre, Rue Lepic, Moulin Rouge. Pak velká okružní jízda:
Champs Elysées Vítězný oblouk, Madeleine, Opera. Večer fakultativně plavba lodí po Seině —
nádherně osvěltené památky. Nocleh.
4.den: Paříž — návštěva Eiffelovy věže, procházka kolem Vojenské školy, Invalidovny na Concorde
— nám. Svornosti, pak k Louvre. Osobní volno, možnost návštěvy musea Louvre a dalších museí,
nebo možnost nákupů na obchodní ulici Rivoli. Večer odjezd do ČR, zastávka v Remeši — krásně
osvětlená katedrála.
5.den: Návrat do ČR

9.4.—13.4.09 • 6.5.—10.5.09 • 12.6.—16.6.09
11.7.—15.7.09 • 19.8.—23.8.09 • 24.10.—28.10.09 • 28.12.—1.1.09
Termíny:

3390 Kč
V ceně: doprava, 2 x ubytování na hotelu F1 v 1/3 pokoji, průvodce, pojištění CK.
Možné příplatky: 700 Kč na osobu a 2 noci (při ubytování na pokoji 1/2),
390 Kč na osobu za dvě snídaně
ODJEZDY: F–M, Ostrava…

DALŠÍ INFORMACE A REZERVACE:
CA SLUNÍČKO, Nádražní 1100, 738 01 Frýdek — Místek,
Tel/fax: 558 629 104, 604 805 870, 777 646 632
caslunicko@802.cz
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OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ — TELEFONNÍ SEZNAM
558 412 300 starosta
558 412 301 místostarosta
Správní odbor:
558 412 311 Marcela Krestová, sekretariát, podatelna
558 412 307 Lenka Hlistová, matriční úřad, ohlašovna,
objednávky služeb
558 412 308 Ing. Drahomíra Gongolová, vedoucí odboru,
občanské průkazy, přestupky
Finanční odbor:
558 412 305 Marcela Kolková, vedoucí odboru, účetní
558 412 306 Jana Stachová, místní poplatky, povolení
průjezdu přes most
Stavební úřad:
558 412 302 Ing. Václav Kocich, vedoucí odboru, stavby
právnických osob a fyzických osob podnikajících
558 412 303 Jaroslava Frischtoková, stavební úřad,
stavby fyzických osob
558 412 310 Zdeňka Sikorová, stavební úřad, stavby fyzických
osob
558 412 304 Eva Peterková, stavební úřad, silniční správní úřad,
kácení dřevin,
558 412 309 Bohuslav Sikora, správce
———
558 412 313 TEXTIL Marcela Dužíková

Zpravodaj Obecního úřadu Dobrá, tel: 558 641 491–2; fax: 558 641 202; oudobra@dobra.cz. Nepravidelný
výtisk;zdarma.Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá.– Vyrobila tiskárna Beatris, Dobrá
Uzávěrka příštího čísla 19. 2. 2009. — — Zpravodaj je na webových stránkách v plnobarevném provedení.

