
1 

 

 

Zpravodaj obce Dolní Bečva 

2019 

 

 

 
ČERVENEC - SRPEN 

ROČNÍK - XIX  ČÍSLO 4 Vydáno dne: 1. 7. 2019 



2 

 

 

 

 

GRATULACE 

NAŠIM MILÝM JUBILANTŮM, NAROZENÝCH 

V MĚSÍCI ČERVENCI A SRPNU 2019 
 

              Rok se nám přehoupl, do své druhé poloviny. 
Je čas léta i Vás, slavících narozeniny. 

Posíláme přání, mějte se krásně a skvěle. 
Ať zdravý duch přebývá v ještě zdravějším těle. 

Buďte šťastní a radujte se každý den. 
Ulehejte spokojeni a vstávejte vždy s úsměvem. 

                                  
                                                        
 
 
  
 

 
 
 

 
 

 

Z OBECNÍHO ÚŘADU 

 

 
Webové stránky obce – adresa: 

www.dolnibecva.cz 
 

Pokud budete mít zájem o vložení 
informací, inzerátů, fotografií a 
dalších nabídek, obraťte se na p. 
Vavřínovou: telefon 571647168. 
Informace z dění v obci je možno získat i z úřední desky.     

http://www.dolnibecva.cz/
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Komise školská, kultury a sportu 
při radě obce   
 
děkuje všem spolkům a škole 
v obci za spolupráci, při 
organizování akcí.  
 
                           Bc. Martin Majer 
  

 

 

 
 

 

Místní knihovna 

Dolní Bečva 

 
V červenci a srpnu bude knihovna 

otevřena 
vždy v pondělí:  17 -  19  hodin! 

 
 
 
 

SVOZ ODPADU 

 

Netříděný odpad - svozový den čtvrtek   
 
Popelnice:  11. 7., 25. 7., 
          8. 8., 22. 8.,   
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Je několik důvodů, proč odpad třídit: 
 

- třídění je moderní a prospěšné, recyklací odpadů 
šetříme primární přírodní zdroje 

- tříděním odpadu nezatěžujeme přírodu zbytečným 
ukládáním odpadu na skládku 

- tříděním odpadu se sníží objem směsného odpadu, za 
jehož odstranění a ukládání na skládku musí obec 
platit čím dál více peněz 

- za každý kg vytříděného dopadu obdrží obec finanční 
částku od společnosti EKO-KOM a.s. 

- každý z nás svým chováním přímo ovlivňuje další 
znovupoužití odpadu v případě, že ho správně 
roztřídíme 

 
 
 
Tříděný odpad - vždy poslední pondělí v měsíc 
 

 Plasty (žlutý pytel)  

 Sklo (bílý pytel)  

 Papír (modrý pytel)  

 Nápojové kartony (modrý pytel)  

 Kovy (bílý pytel)  
 

 

Prosíme občany, aby ekokontejnery využívali ve 

výjimečných případech, především využívali pytle na tříděný 
odpad a pokud budou ekokontejnery (zvony) zaplněny, 
neodkládejte odpad vedle plného ekokontejneru a nahlaste 
uvedenou skutečnost na OÚ, tel. 571647168. Zavazujte pytle 
pevně a třiďte odpad dle sortimentu. Děkujeme. 
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Nebezpečný a velkoobjemový odpad 

 

 
Sběr komunálního a jiného odpadu, který lze občany odložit ve 
sběrném místě (v areálu bývalé drobné provozovny v centru obce u 
toku Dolní Rozpitý) v jeho provozní době od úterý 9. 4. 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO MÍSTA komunálního a 
jiného odpadu: 

 
ÚTERÝ, ČTVRTEK    12 - 16 HODIN 

 

 
 
 

Sběr nebezpečného odpadu pouze v termínu: 
 

26. 4. 2019   pátek   16 -18 hod. 
27. 7. 2019   sobota     8 -10 hod. 
25. 10. 2019   pátek   16 -18 hod.  
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ODBĚR ODPADŮ VE SBĚRNÉM MÍSTĚ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, 
STAVEBNÍCH ODPADŮ, ELEKTROODPADU Z DOMÁCNOSTÍ                                                       
 

I. KOMUNÁLNÍ ODPADY 
I. 1. Tříděné odpady 
I. 1. 1. Papír a lepenka 
I. 1. 2. Nápojový karton (tetrapack, od krabicového mléka, džusů) 
I. 1. 3. Sklo bílé a barevné 
I. 1. 4. Kovy 
I. 2. Objemný odpad (koberce, linolea aj. podlahové krytiny, 
matrace, rozložený nábytek, umývadla, výlevky, záchodové mísy) 
I. 3. Nebezpečný odpad (barvy, laky, ředidla, lepidla, chemikálie, 
motorové, převodové a mazací oleje, kyseliny, pryskyřice, obaly od 
nebezpečných látek) 
I. 4. Biologicky rozložitelný odpad (BRO) 
I. 4. 1. BRO rostlinného původu (tráva, listí, ořezy keřů a stromů do 
20 cm, větve stromů do průměru 7 cm) 
1.4.2. Jedlé oleje a tuky (uzavřená plastová nádoba) 
I. 5. Oděvy, obuv, textil 
I. 6. Elektroodpad, který nepodléhá zpětnému odběru (např. el. 
transformátory)                                            
I.7. Směsný odpad (zbylý komunální odpad po vytřídění dle bodů 
I. 1. - I. 6.) 
II. ELEKTROODPAD, KTERÝ PODLÉHÁ ZPĚTNÉMU ODBĚRU                                                               
II.1.Zařízení pro tepelnou výměnu (chladničky, mrazničky, 
klimatizační a odvlhčovací zařízení, tepelná čerpadla, olejové 
radiátory)                                                                                                                 
II.2.Obrazovky, monitory, a zařízení obsahující monitory o ploše 
větší než 100 cm2  (obrazovky, televize, monitory, notebooky)                                                                                                               
II.3.Světelné zdroje  (zářivky, výbojky, LED lampy, žárovky)                                                                                                                                                       
II.4.Velká zařízení, jejíž kterýkoliv vnější rozměr přesahuje  50 cm, 
kromě zařízení náležejících do skup. 1,2,3,5 (pračky, sušičky, myčky, 
pečící trouby, elektrické sporáky, el. varné desky, svítidla, el. 
hudební nástroje, reprobedny)                                                                                                                                        
II.5.Malá zařízení, jejíž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm, 
kromě zařízení náležejících do skup.1,2,3,6  (vysavače, el. šicí stroje, 
el. konvice, žehličky, el. hodiny, video výrobky, el. holící strojky, 
mikrovlnky, el. hudební nástroje, el. hračky, kalkulačky, kulmy, fény, 
vrtačky, brusky, el. žačky)                                                                                                                                                 
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II.6.Malá zařízení informačních technologií  a telekomunikačních 
zařízení, jejíž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm (mobily, GPS 
navigace, tiskárny, osobní počítače, telefony)                                        
II.7.Solární panely 
III. STAVEBNÍ ODPAD                                                                                                                                  
III. 1. Stavební odpad A (cihly, beton, tašky a keramické výrobky, 
cemento - vápenné omítky, cemento - vápenné pojivo zdícího 
materiálu, apod. bez nebezpečných látek), 3m3/rok/nemovitost                                            
III. 2. Stavební odpad B (asfaltové a dehtové lepenky, sádrokarton, 
tepelné a izolační materiály), 1m3/rok/nemovitost                                                                                                                                         
 
IV. PNEUMATIKY 
 
 
 

SBĚRNÉ MÍSTO NEODEBÍRÁ VÝROBKY 
S AZBESTEM! (např. ETERNIT apod.) 

 
 
 

 
UPOZORNĚNÍ OBČANŮM 

 
 
 

Žádáme občany, aby neodkládali odpad a 
nepotřebné věci vedle kontejnerů u 
základní školy, tyto jsou určeny pouze pro 
potřebu školy. Kolem kontejnerů vzniká 

nepořádek s nepříjemným zápachem. Rovněž prosíme občany o 
neukládání odpadu do kontejneru na hřbitově. Tento slouží pouze 
pro ukládání hřbitovního odpadu. K odkládání odpadu využívejte 
odpadové nádoby ve svém vlastnictví nebo můžete odpad uložit v 
provozní dobu ve sběrném dvoru. 

Děkujeme za pochopení. 
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Upozornění pro provozovatele jímek na 

vyvážení 

 

 

Vodoprávní úřad - MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního 

prostředí, Palackého 480, Rožnov p/R upozorňuje všechny 

provozovatele jímek na vyvážení pro akumulaci splaškových vod na 

ustanovení novely zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

platné od 1. 1. 2019 ve svém spádovém území (obce Dolní, 

Prostřední, Horní Bečva, Hutisko-Solanec, Vigantice, Rožnov p/R, 

Valašská Bystřice, Zubří, Vidče).  Dle § 38 odst. 8 vodního zákona 

ten, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen 

zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod. 

V bezodtokové jímce se akumulují všechny odpadní vody 

z domácnosti - z kuchyní, koupelen, prádelen, WC apod., není 

přípustné vypouštění splašků např. z kuchyní do trativodu mimo 

jímku na vyvážení nebo na pozemky bez předchozího čištění. 

Každý, kdo v současné době vypouští odpadní vody do vod 

povrchových nebo podzemních musí mít platné povolení 

vodoprávního úřadu. Na konci roku 2007 skončila platnost všech 

vydaných povolení pravomocných před 31. 12. 2001.  Od 1. 1. 2021 

je provozovatel jímek povinen na výzvu kontrolního orgánu (ČIŽP, 

vodoprávní úřad) předložit ke kontrole doklady o vývozu za období 

posledních dvou kalendářních let (tedy za roky 2019 a 2020), 

přičemž na dokladech o vývozu musí být uvedeno jméno toho, kdo 

akumuluje odpadní vody, lokalizace jímky, množství odvezené 

odpadní vody, název osoby, která jímku vyvezla a název čistírny 

odpadních vod, na které budou vody zneškodněny. 

Doporučujeme proto provozovatelům jímek na vyvážení, kteří mají 

možnost přepojení nemovitosti na veřejnou splaškovou kanalizaci, 

aby tak učinili (k povolení kanalizační přípojky od nemovitosti ke 

kanalizačnímu řadu je příslušný obecný stavební úřad - MěÚ Rožnov 
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pod Radhoštěm, Letenská 1918, Rožnov p/R na základě projektové 

dokumentace).  

 

Ing. Věra Šulová 

vedoucí odboru životního prostředí 

MěÚ Rožnov pod Radhoštěm 

 

 

 

Projekt Prodloužení splaškové 

kanalizace v obci 

 
 

 

 

Obec obdržela 2. 1. 2019 rozhodnutí ministra životního prostředí o 
poskytnutí finančních prostředků obci ze Státního fondu životního 
prostředí ČR na projekt Prodloužení splaškové kanalizace v obci z 
Národního programu životního prostředí. Podpora projektu formou 
dotace byla plánována ve výši max. 53,518,691,- Kč (63,75%) ze 
způsobilých výdajů projektu (tj. z přímých realizačních výdajů + 
projektové přípravy a dozorů stavby) ve výši 83,951.313,- Kč bez 
DPH. Financování obcí části způsobilých výdajů projektu byly 
plánovány ve výši 30,432.622,- Kč (36,25%). Nezpůsobilé výdaje 
projektu byly plánovány ve výši 22,538.355,- Kč (z toho 5,356.846,- 
Kč činily přeložky obecního vodovodu, které se plánovaly financovat 
z fondu obnovy vodovodu obce, dále kanalizace vč. odbočení 
k podnikatelským objektům nebo budoucím stavbám určeným 
k bydlení, které poskytovatel dotace nepodporuje a především DPH, 
kde však bude uplatněn odpočet).   
V 04/2019 bylo ukončeno zadávací řízení na technický dozor 
investora stavby, který bude provádět firma Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba, a.s., Podsedky 3, Brno za částku 1,870.000,- Kč 
bez DPH a dále bylo ukončeno zadávací řízení na výkon činnosti 
koordinátora bezpečnosti práce stavby, který bude provádět firma 
Safety Pro, s.r.o., Přerovská 434/60, Olomouc za částku 1,424.000,- 
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Kč bez DPH. V 06/2019 byl vybrán dodavatel stavby sdružení firem 
Commodum, spol. s r.o., Valašská Bystřice 225+Linear Bau, s.r.o., 
Lesní 198, Úhonice+Mobiko plus, a.s., Hranická 293/5, Valašské 
Meziříčí za částku 107,899.653,- Kč bez DPH.  
S ohledem na výsledky zadávacích řízení proběhla aktualizace 
financování realizace projektu bez DPH: Realizační náklady stavby 
bez dozorů stavby: 107,899.653,- Kč, zdroj krytí: dotace 
53,518,691,- Kč + dlouhodobý komerční úvěr 30,000.000,- Kč+ 
vlastní prostředky obce 24.380.962,- Kč (z toho fond obnovy 
vodovodu 6,754.239,- Kč+ disponibilní hotovost obce k 31.12.2018 
14,333.387,- Kč, z rozpočtů obce v letech 2019-2021 3,293.336,- Kč). 
Náklady dozorů stavby celkem: 3,356.500,-Kč, zdroj krytí: vlastní 
prostředky obce z rozpočtů obce v letech 2019-2021. Financování 
projektu je zahrnuto do návrhu aktualizace střednědobého výhledu 
obce - viz příloha důvodové zprávy s tím, že upřesnění výhledu 
proběhne po dokončení zadávacího řízení na poskytnutí komerčního 
úvěru z ohledem na konkrétní podmínky úvěru (především výši 
úroků).  
Po schválení smlouvy o dílo zastupitelstvem obce a uzavření 
smlouvy s dodavatelem stavby proběhne kontrola zadávacích řízení 
poskytovatelem dotace a příprava podkladů pro uzavření smlouvy o 
poskytnutí podpory ze SFŽP ČR, dokončení zadávacího řízení na 
poskytnutí dlouhodobého komerčního úvěru na spolufinancování 
stavby bankou. Smlouva o poskytnutí úvěru a smlouva o poskytnutí 
dotace podléhá schválení zastupitelstvem obce (předpoklad v 08-
09/2019). Po uzavření smlouvy se SFŽP ČR o poskytnutí podpory a s 
úvěrující bankou o poskytnutí úvěru bude realizována výstavba 
splaškové kanalizace v letech 2019-2021 s kolaudací stavby a 
uvedením do provozu nejpozději do 31. 8. 2021. Stavba má 4 etapy: 
1. etapa Dolní Rozpité po Roveň mezi Rozpitými v 09-10/2019, 2. 
etapa Roveň mezi Rozpitými a Horní Rozpité v 04-10/2020, 3. etapa 
povrchové úpravy komunikací po 1. etapě v 05/2020, 4. etapa 
povrchové úpravy komunikací po 2. etapě v 05-06/2021.    
Vzhledem k vysoké finanční spoluúčasti obce na financování 
projektu obec podá žádost o poskytnutí dotace z prostředků 
Zlínského kraje v rámci programu Zlínského kraje Podpora 
vodohospodářské infrastruktury na rok 2019 z 01/2019  do 3. 8. 
2019 z dotačního titulu 2 Spolufinancování projektů 
vodohospodářské infrastruktury podpořených z jiných dotačních 
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zdrojů na odkanalizování a čištění odpadních vod v obcích do 2000 
obyvatel s ukončením realizace projektu do 31. 10. 2021 
s maximální mírou dotace do 10% z celkových způsobilých výdajů 
projektu a  s maximální výši dotace do 10 mil. Kč/projekt podle 
rozhodnutí ZO z 03/2019. 
     

     Bc. Pavel Mana 

     starosta obce  

 

 

 

 

 

 

Zpracování projektové dokumentace a vyřízení 
územního souhlasu kanalizační přípojky 

k rodinnému domu je možné objednat u: 

Ing. Vojtěcha Vojkůvky, Dolní Bečva čp. 37, 
tel: 773 977 654 

 

 

 

 

 

Informace Obecního úřadu 

 

 
 

Ve středu 5. 6. 2019 proběhlo v obecní 
knihovně pasování na čtenáře. Na děti 
čekalo překvapení - Brouk Pytlík 
a Ferda Mravenec chtěli pomoci 
přečíst návod na zapojení 
rozhlasového přijímače, protože sami 
neuměli číst. Jaké bylo milé 

překvapení, když děti po větách přečetli návod a rozhlas začal 
fungovat. Za to je paní knihovnice po složení čtenářského 
slibu pasovaly na čtenáře - rytíře Řádu krásného slova. 
Od paní místostarostky a knihovnice z obecní knihovny 
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dostaly děti dárečky a průkazku, na kterou si už vypůjčily svou 
první knížku. Všem moc děkujeme za krásně strávený čas, 
dárečky a pěkný program. 
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V sobotu 11. 5. 2019 byli do svazku obce přivítání noví 
občánci. Děkujeme všem přítomným za účast, žákům a paní 
učitelce mateřské školy za program. Přejeme do života hodně 
zdraví a štěstí. 
 

 
 
 

 

 

Periodický tisk územního samosprávného celku vydává Obec Dolní Bečva, 

756 55 Dolní Bečva čp. 340, IČ: 00303747 – vychází 6x ročně je 

bezúplatný, povolení: MK ČR E 23251, zpracování příspěvků: 

podatelna@dolnibecva.cz. Zpravodaj také na www.dolnibecva.cz 

 

Uzávěrka dalšího zpravodaje obce: 12. 8. 2019, tel. 571647168  

Tisk: TISKÁRNA BRÁZDA – www.tiskarnabrazda.cz, tel.: 518367450 

 
 

mailto:podatelna@dolnibecva.cz
http://www.dolnibecva.cz/
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