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GRATULACE 

NAŠIM MILÝM JUBILANTŮM, NAROZENÝM 

V MĚSÍCI ZÁŘÍ A ŘÍJNU 
 

 

Chceme Vám popřát srdečně, ať se máte báječně. 

Chceme popřát štěstí, ať lásku Váš osud pěstí. 

 

KRÁSNÉ NAROZENINY!!! 
 

 

 

 

 

 

K MEZINÁRODNÍMU DNI 

SENIORŮ 

 
 

Hlavně hodně zdraví, síly, štěstí, životní optimismus a 
vše co vyžaduje současná velmi vážná a nebezpečná doba. 
Přejeme Vám, ať Vaše dny jsou úspěšné v boji se smrtícím 
nebezpečím, zvláště pro seniory. Vysoce si vážíme Vaši 
statečnosti, která vede ke konečnému vítězství nad světovou 
tragédií, a děkujeme Vám.  

 
    Organizace KSČM-Dolní Bečva 
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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.     

 

 
 
 

 
Praktický lékař oznamuje změnu 
telefonního čísla ordinace Dolní 

Bečva: 

777 574 318 

 
 
 
 
 

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V OBCI 

 
 

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 
 

http://www.dolnibecva.cz/
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MÍSTNÍ POPLATEK Z POBYTU 

 
Dne 16. 12. 2019 zastupitelstvo obce schválilo novou obecně 
závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu od 
1. 1. 2020, která je zveřejněna na webu obce – 
www.dolnibecva.cz  v sekci obecně závazné vyhlášky. Jedná 
se o zcela nový místní poplatek, který nahradil místní 

poplatek z ubytovací kapacity a poplatek za lázeňský a 

rekreační pobyt. Sazba poplatku činí 15,- Kč za den 
pobytu. Informační leták s praktickými příklady výpočtu 
poplatku najdete na poslední stránce za obecně závaznou 
vyhláškou č. 2/2019 o místním poplatku.  Formulář na 
přiznání poplatku naleznete na stránkách obce v sekci 
dokumenty a formuláře.    
 
 

KALENDÁŘ  

 
 

 
 
Na podatelně obecního úřadu Dolní Bečva je možnost 
zakoupit kalendář vydaný obcí na rok 2021 za cenu 85,- Kč, a 
to v pokladní dny (pondělí a středu do 16,00 hodin).  
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VOLBY 2020  

 
 
Dne 15. dubna 2020 vyhlásil prezident 
republiky volby do zastupitelstev 
krajů, které se budou konat ve dnech 
2. a 3. října 2020. Sídlo volebního 
okrsku č. 1 v obci Dolní Bečva je 
zasedací síň obecního úřadu – Dolní Bečva čp. 340. Hlasovací 
lístky voliči obdrží do poštovních schránek do 29. 9. 2020. 
Rovněž ve volební místnosti je možnost vyzvednutí 
hlasovacích lístků v den voleb.  
 
 
 

 

ODEČET SPOTŘEBY VODY ZA LETNÍ 

OBDOBÍ 

 

 
 

 
V měsíci říjnu se uskuteční odpočet 
spotřeby vody za letní období roku 2020. 
Žádáme odběratele vody, aby zabezpečili 
přístup k vodoměrům a umožnili 
pověřenému pracovníkovi vstup za účelem 
odečtu a kontroly vodoměrů a dále žádáme 

odběratele vody, kteří mají vodoměr umístěný v šachtě, aby 
zajistili přístup k šachtě, dbali o její čistotu a odvodnění a 
vybavili šachtu žebříkem pro bezpečný vstup do šachty podle 
obchodních podmínek část IV, odstavec 8.      

 
Děkujeme za spolupráci. 
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SVOZ ODPADU 

 
Netříděný odpad - svozový den čtvrtek   
 
Popelnice:   3. 9., 17. 9. 
         1. 10., 15. 10., 29.10.  


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 odpadu obdrží obec finanční 
částku od společnosti EKO-KOM a Elektrowin  

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

 
Tříděný odpad - vždy poslední pondělí v měsíci 
 

 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 
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skutečnost na OÚ, tel. 571647168. Zavazujte pytle pevně a 
třiďte odpad dle sortimentu. Děkujeme. 
 

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

Kolem kontejnerů vzniká nepořádek s nepříjemným 
zápachem. Rovněž prosíme občany, aby neukládali odpad 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. 
 

 

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO MÍSTA komunálního a jiného 
odpadu celoročně: 

 
ÚTERÝ, ČTVRTEK    12 - 16 HODIN 

 

 
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 – POUZE V URČENÉ DNY PRO SVOZ 
NEBEZPEČNÉHO ODPADU (barvy, laky, ředidla, lepidla, chemikálie, 
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motorové, převodové a mazací oleje, kyseliny, pryskyřice, obaly od 
nebezpečných látek) 
I. 4. Biologicky rozložitelný odpad (BRO - pouze duben – listopad) 
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)                                                                                                                                                 
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 
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SBĚRNÉ MÍSTO NEODEBÍRÁ VÝROBKY S AZBESTEM! 
(např. ETERNIT apod.) 

 

Termín odběru 

NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

ve sběrném místě: 23. 10. 

2020. V pátek od 16,00 -

18,00 hodin 

 
 

 

Upozorňujeme občany, že ve sběrném místě 

přijímáme odpady pouze roztříděné. Velkoobjemové 

odpady např. typu nábytku, sedacích souprav apod. 

v rozloženém a zmenšeném stavu z důvodu omezené 

kapacity kontejnerů pro ukládání odpadu a snížení 

finanční náročnosti odvozu. 

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD – POUZE V URČENÉ DNY 

PRO SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

 

OZNÁMENÍ 

 
Letošní ročník setkání harmonikářů se s 

ohledem na aktuální dění kolem 
nemoci COVID-19 a  zdraví nás všech 

konat nebude. Omlouváme se, a na Vaši 
účast se budeme těšit v roce 2021.  

 
 
Pořadatelé... 
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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: 19. 10. 2020, tel. 571647168  

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

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

