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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.   

 
 

 

VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE 6. 4. 2022 

 

 
 
1. Zpráva Kontrolního výboru 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního 
výboru pana Jiřího Dědiče za I. čtvrtletí roku 2022 a o činnosti 
kontrolního výboru dle důvodové zprávy. 
 
2. Zpráva Finančního výboru 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy finančního 
výboru JUDr. Milana Matuly o činnosti finančního výboru za I. 
čtvrtletí roku 2022 dle důvodové zprávy. 
 
3. Pomoc Ukrajině 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu rady obce o pomoci 
ukrajinským uprchlíkům a zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatné 
poskytnutí ubytování ukrajinským uprchlíkům v zařízení obce, 
v budově č. p. 618  do 30. 6. 2022, případně s příspěvkem státu na 
ubytování. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce projednat 
s uprchlíky pobyt v obci. 

http://www.dolnibecva.cz/
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4. Rozpočtové opatření č. 2 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2 - úprava 
rozpočtu obce na rok 2022 se zvýšením příjmů o 764.080, zvýšení 
výdajů o Kč 5.683. 966,-, příjmy po úpravě Kč 35.833.480,- výdaje po 
úpravě Kč 37.329.966,-, rozdíl příjmů a výdajů po úpravě Kč -
1.496.486,-, financování po úpravě Kč 1.496. 486,- dle přílohy. 
 
5. Smlouvy  
 
5.1. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
dohodu o umístění stavby č. IZ- 12-8002824/1 (Dolní Bečva, ZŠ a 
MŠ, p. č. 229/1, NNK) 
 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ- 12- 8002824/1 
(Dolní Bečva, ZŠ a MŠ, p. č. 229/1, NNK) na umístění zemního 
kabelového vedení na p. č. 229/1 a 229/3  mezi obcí Dolní Bečva, 
756 55 Dolní Bečva č. p. 340 a společností ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, kterou zastupuje společnost 
ERMONTA a.s., se sídlem Břest 79, 768 23 Břest. Věcné břemeno 
bude zřízeno úplatně za jedno-rázovou finanční částku 9500,- Kč 
+DPH (11 495,- Kč vč. DPH). Smlouva o uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. 
IZ- 12- 8002824/1 (Dolní Bečva, ZŠ a MŠ, p. č. 229/1, NNK) a situace 
č. C1. 2 jsou přílohou usnesení. Náklady související se vkladem do 
Katastru nemovitostí hradí společnost ČEZ Distribuce a.s. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy do 
30. 4. 2022. 
 
5.2. Smlouva o zřízení věcného břemene (služebnosti ) č. IE -12- 
8007346, D. Bečva, rek. sítě  NN z DTZS VS5262, NN 
Zastupitelstvo obce schvaluje  Smlouvu o zřízení věcného břemene 
(služebnosti )  č. IE -12-8007346, D. Bečva , rek. sítě  NN  z DTZS 
VS5262, NN na umístění  zemního kabelového vedení na p. č. 
399/11, podle geometrického plánu č. 2288-1212/2021, mezi Obcí 
Dolní Bečva, 756 55 Dolní Bečva č.p.340  a společností ČEZ 
Distribuce, a.s. , Teplická 874/8, 405 02 Děčín, kterou zastupuje 
společnost ARPEX MORAVA  s.r.o., se sídlem Teslova 873/2, 702 00 
Ostrava. Věcné břemeno je zřízeno úplatně za jednorázovou částku 



4 

 

1000,- Kč +DPH (1210,- Kč vč. DPH). Smlouva o zřízení věcného 
břemene (služebnosti )  č. IE -12-8007346, D. Bečva , rek. sítě  NN  
z DTZS VS5262, NN a geometrický plán č. 2288-1212/2021 jsou 
přílohou usnesení. Náklady související se vkladem do Katastru 
nemovitostí hradí společnost ČEZ Distribuce a.s. Zastupitelstvo obce 
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy do 30. 4. 2022. 
 
5.3. Smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) č. IV-12- 
8017514/1, Dolní Bečva, p. č. 1834 a 1835/2, NNK 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) č. IV-12-8017514/1, Dolní Bečva, p. č. 1834 a 1835/2, 
NNK na umístění zemního kabelového vedení NN 0,4 kW na 
pozemku p. č. 2656 podle geometrického plánu č. 2287-307/2019 
mezi Obcí Dolní Bečva, 756 55 Dolní Bečva č. p. 340 a společností 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, kterou zastupuje 
Ing. Martin Barteček, Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2. Věcné 
břemeno je zřízeno úplatně za jednorázovou částku 1000,- Kč + DPH 
(1210,- Kč vč. DPH). Smlouva o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) č. IV-12-8017514/1, Dolní Bečva, p. č. 1834 a 1835/2, 
NNK, která je přílohou usnesení. Náklady související se vkladem do 
Katastru nemovitostí hradí společnost ČEZ Distribuce a.s. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy do 
30. 4. 2022. 
 
5.4. Smlouva o zřízení věcného břemene č. 8800086925   1/VB/P 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 
8800086925  1/VB/P ke stavbě „PREL A Dolní Bečva, STL přípojka 
pro p. č. 1164/1, rekonstrukce MK, číslo stavby 8800086925“ na 
umístění STL přípojky na p. č. 2725/1  mezi Obcí Dolní Bečva, 756 55 
Dolní Bečva č. p. 340 a GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 11 Ústí 
nad Labem, kterou zastupuje společnost GasNet Služby, s.r.o., 
Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno. Věcné břemeno se 
zřizuje úplatně za jednorázovou částku 605,- Kč vč. DPH. Smlouva o 
zřízení věcného břemene č. 8800086925  1/VB/P ke stavbě „ PREL A 
Dolní Bečva, STL přípojka pro p. č. 1164/1, rekonstrukce MK, číslo 
stavby 8800086925“ a GP č. 2289-7094/2021 je přílohou usnesení.  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy do 
30. 4. 2022. 
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5.5. Smlouva o zřízení služebnosti – VPIC Dolní Bečva, úprava 
místní komunikace u DOCV13, na umístění veřejné komunikační 
sítě číslo SAP: 16010-046882 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti – VPIC 
Dolní Bečva, úprava místní komunikace u DOCV13, číslo SAP16010-
046882 na umístění  veřejné komunikační sítě , metalických  kabelů, 
optických  kabelů vč. související infrastruktury  v rozsahu 
geometrického plánu č. 2291- 210/2021 mezi Obcí Dolní Bečva, 756 
55 Dolní Bečva č.p.340 a   společností Cetin a.s.,  se sídlem  
Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha 9 , kterou zastupuje na 
základě plné moci společnost K. V. Z. spol. s r.o. s sídlem Mokrá 386,  
760 01 Zlín, zastoupena  paní Ludmilou Královou. Služebnost se 
zřizuje za jednorázovou náhradu 100,- Kč + DPH (121,- Kč vč. DPH). 
Smlouva o zřízení služebnosti – VPIC Dolní Bečva, úprava místní 
komunikace u DOCV13 a GP 2291-210/2021 je přílohou usnesení. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy do 
30. 4. 2022. 
 
5.6. Kupní smlouva na vykoupení p. č. 241/3  
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na vykoupení p. č. 
241/3  ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 275 m2 za cenu 
100,- Kč / m2  za účele projektování trasy splaškové kanalizace. 
Náklady související s vykoupením pozemku hradí obec – právní 
služby a poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo 
obce pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy do 30. 4. 
2022. 
 
 
5.7. Kupní smlouva na prodej pozemku p. č. 2639/7  
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na odkoupení 
pozemku p. č. 2639/7 jiná plocha, ostatní plocha o výměře 40 m2 za 
cenu 350,- Kč/m2, podle vyjádření o tržní ceně z 14. 3. 2022 
vypracované znaleckou a realitní kanceláři Reality Kocourek s.r.o. 
Celková cena je 14000,- Kč. Náklady související s prodejem hradí 
kupující – právní služby a poplatek za vklad do katastru nemovitostí.  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem kupní 
smlouvy do 30. 4. 2022. 
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5.8. Kupní smlouva na prodej pozemku p. č. 286/26  
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na odkoupení 
pozemku p. č. 286/26 orná půda o výměře 59 m2 za cenu 90,- Kč/m2, 
podle vyjádření o tržní ceně z 14. 3. 2022 vypracované znaleckou a 
realitní kanceláři Reality Kocourek s.r.o. Celková cena je 5310,- Kč. 
Náklady, související s prodejem hradí kupující – právní služby a 
poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo obce 
pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy do 30. 4. 2022. 
      
5.9. Darovací smlouva s dohodou o zrušení věcného břemene 
spoluužívání s prohlášením o zániku věcného břemene a smlouvou 
o zřízení věcného břemene  
Bod 5. 9. byl stažen z programu z důvodu zjištěného nesouladu 
darovaných pozemku s uloženou stavbou veřejného vodovodu, 
která je předmětem bezúplatného převodu obci v bodu 5.10. 
 
5.10. Smlouva o bezúplatném převodu technické infrastruktury  
Bod 5. 9. byl stažen z programu z důvodu zjištěného nesouladu 
darovaných pozemku s uloženou stavbou veřejného vodovodu, 
která je předmětem bezúplatného převodu obci v bodu 5.10. 
 
5.11. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti  č. IV-12-
8020045/001    
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - 
služebnosti  č. IV-12-8020045/001 mezi obcí Dolní Bečva, 756 55 
Dolní Bečva č. p. 340 a společností ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 
405 02 Děčín, zastoupené na základě plné moci firmou  ERMONTA  
s.r.o., se sídlem Břest 79, 768 23 Břest a dále zastoupení na základě 
plné moci firmou  E- KRATOM s.r.o., se sídlem Zašová 794, 756 51 
Zašová na umístěním zařízení distribuční soustavy – podzemního 
kabelového vedení NN v délce 72,1 m a podpěrného bodu na p. č. 
2760/1  k rodinnému domu na p. č. 1508/5  podle geometrického 
plánu č. 2317-70331/2022. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za 
jednorázovou částku 6756,- Kč + DPH. Náklady související se 
zřízením věcného břemene hradí ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 
405 02 Děčín. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem 
smlouvy do 30. 4. 2022. 
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5.12. Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost mezi obcí 
Dolní Bečva a SH ČMS- Sbor dobrovolných hasičů Dolní Bečva, 
Dolní Bečva č. p. 340 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční 
dotace na celoroční činnost mezi obcí Dolní Bečva a SH ČMS- 
Sborem dobrovolných hasičů Dolní Bečva, Dolní Bečva č. p. 340 ve 
výši 200 000,- Kč na celoroční činnost spolku v roce 2022 dle 
žádosti. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem 
smlouvy do 30. 4. 2022. 
 

6. Různé  

6.1. Delegování zástupce obce na Valnou hromadu společnosti VaK 
Vsetín, a.s. 
Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením §84 odst. 2 písm. f) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích rozhodnutím zastupitelstva obce 
delegovalo pana Bc. Pavla Manu, starostu obce, jako zástupce obce 
Dolní Bečva, IČ 00303747, se sídlem Dolní Bečva č. p. 340 (dále taky 
jen „obec“) na řádnou Valnou hromadu společnosti Vodovody a 
kanalizace Vsetín, a.s., IČ 47674652, se sídlem  Jasenická 1106, 755 
01 Vsetín, která se koná 26. května 2022 ve Vsetíně, Muzeum 
regionu Valašsko, Horní náměstí 2, (dále jen řádná valná hromada). 
Na základě shora uvedeného obec Dolní Bečva pověřuje výše 
označeného zástupce, aby na uvedené řádné valné hromadě 
společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. zastupoval obec při 
výkonu všech jejich práv  akcionáře  a činil veškerá právní jednání, 
k nimž je oprávněna obec jako akcionář společnosti Vodovody a 
kanalizace  Vsetín , a.s., zejména  tedy  je uvedený zástupce 
oprávněn účastnit se řádné valné hromady, hlasovat na ní v souladu 
se schváleným jednacím a hlasovacím řádem řádné valné hromady  
společnosti , požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí, které 
jsou předmětem  jednání řádné valné hromady, podávat návrhy a 
protinávrhy  k projednávanému programu. 
 
6.2. Prodloužení splaškové kanalizace k rodinným domům č. p. 407 
a 320 
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty obce Bc. 
Pavla Many o zahrnutí požadavku na prodloužení splaškové 
kanalizace k domům č. p. 407 a 320 společně s dalšími požadavky 
občanů do střednědobého výhledu obce, který byl schválen 
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zastupitelstvem obce dne 28. 6. 2021.  Příprava další etapy 
prodloužení splaškové kanalizace je závislá od zpracování studie 
prodloužení splaškové kanalizace projektantem, od souhlasu 
vlastníků dotčených pozemků kanalizací, schválení nových kanalizací 
Zlínským krajem v plánu rozvoje kanalizací Zlínského kraje, 
vypracování 3 stupňů projektových dokumentací, vyřízení územního 
a stavebního povolení a zajištění financování akce vč. dotací.  
 

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    

Tiskopis „Žádost o zřízení kanalizační přípojky“ je 
k dispozici na OÚ nebo na webu obce.  
  
Žadatelé o přípojku mohou odevzdat na OÚ vyplněný 
formulář „Žádost o zřízení kanalizační přípojky“, 
k žádosti není nutné dokládat výpis z katastru 
nemovitostí.  Žádost musí být odevzdána včetně 
vyplněného potvrzení o provedené technické kontrole 
provedení přípojky pracovníkem VaKu Vsetín před 
záhozem zeminou přípojky. Na základě formuláře 
připraví obchodní oddělení provozovatele kanalizace-
VaK Vsetín „Smlouvu o odvádění a čištění odpadní 
vody“, kterou žadatel podepíše a převezme na OÚ po 
týdnu od odevzdání formuláře. Termíny pro odevzdání 
vyplněných formulářů: nejpozději 28. 4., 12. 5., 26. 5., 
9. 6., 23. 6.2022.  
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Na technickou kontrolu provedené přípojky je nutné se 
objednat na telefonu 739 341 819 u pracovníka VaKu 
Vsetín – pana Holuše.          
 
 

MÍSTNÍ POPLATKY  

 

JAK ZAPLATIT MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPAD A PSA  

 
Číslo účtu Obce Dolní Bečva pro zaplacení poplatku je 3523851/100. 
Variabilním symbolem je číslo popisné domu, bytu, chaty, chalupy a 
do poznámky pro příjemce se uvede příjmení a počet osob, za které 
poplatky platíte.  V případě platby poplatku za psa rovněž uvedete 
do variabilního symbolu číslo popisné, do poznámky pro příjemce 
příjmení majitele a počet psů. 
  
Příklad:  
Platba:  Kč 3300,- 
Variabilní symbol: č. p. 300 
Poznámka pro příjemce: Vopršálek, 5 osob +1 pes  
 
Sazby poplatků v roce 2022 a splatnost 
 
1. Poplatek za odpad Kč 600,- za osobu, která je hlášena k trvalému 
pobytu nebo cizince, nebo za nemovitost, kde není hlášena žádná 
osoba. Splatnost poplatku je 30. 4. kalendářního roku. 
 
2. Poplatek za psa:  

 za jednoho psa      300,- Kč 

 za druhého a každého dalšího psa téhož držitele    600,- Kč 

 za psa jehož držitelem je osoba starší 65 let   100,- Kč 

 (pozn. osoba starší 65 let je od následujícího roku po dosažení 
věku 65 let) 

 za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba 

starší 65 let       200,- Kč 

 Splatnost poplatku je 31. 3. kalendářního roku. 
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OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ JE PRO 

NAŠI SPOLEČNOST PRIORITOU 

 

 

Život bez elektrospotřebičů si v dnešní době lze jen těžko představit. 

Obklopují nás a staly se součástí našich každodenních činností. 

Elektrozařízení však obsahují množství materiálů, které pocházejí 

z neobnovitelných zdrojů. Jejich těžbou je významně zatěžováno 

životní prostředí. Pro zajištění sběru a recyklace vysloužilých 

elektrozařízení si naše obec Dolní Bečva vybrala ke spolupráci 

kolektivní systém ASEKOL. Správná recyklace výrobků totiž přináší 

životnímu prostředí významnou úlevu. Jakým rozsahem naše obec 

přispěla k lepšímu životnímu prostředí, se dozvídáme z 

environmentálního vyúčtování zpracovaného společností ASEKOL. 

Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory ve spotřebě elektrické 

energie, primárních surovin, vody, okyselování prostředí a produkci 

skleníkových plynů. 

Certifikát environmentálního vyúčtování vyčísluje přínos naší obce 

k ochraně přírody v roce 2021. Vyplývá z něj, že díky množství námi 

odevzdaných elektrozařízení jsme uspořili 57,42 MWh elektřiny, 

5 363,16) litrů ropy, 377,20 m3 vody a 7,98 tun primárních surovin. 

Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 67,83 tun, a 

produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování prostředí) o 764,65 

kg. 

Každý kus vytříděného elektra se počítá, což dokazuje příklad 100 

vytříděných notebooků, které uspoří 10 MWh elektřiny. Takové 

množství odpovídá 3leté spotřebě elektřiny rodiny žijící ve 

standardním bytu. Za 100 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří 

takové množství ropy, které by stačilo na výrobu benzínu pro cestu 

z Prahy do Paříže. Děkujeme všem, kteří pečlivě třídí odpad a 

přispívají tak k ochraně životního prostředí. 
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Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie 

životního cyklu výrobku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), která 

vypovídá o dopadech výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení 

na životní prostředí. Studie zohledňuje všech 6 skupin 

elektrospotřebičů, jejichž zpětný odběr kolektivní systém ASEKOL 

zajišťuje. 
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ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO 

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

 

 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA  

DOLNÍ BEČVA 

tel. 571 647 243 


Zápis dětí se uskuteční v termínu od 4. - 5. května 2022.  
Podání žádosti  
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit 
písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. 
Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby: 
  
1. do datové schránky školy (ID datové schránky ckbq98t ), 

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem- 
skola@zsdolnibecva.cz  (nelze jen poslat prostý email),  

3. poštou,  

4. osobní podání: v termínu 4. - 5. května od 12.00-16.00 hod.  
 
Doložení řádného očkování dítěte  
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně 
veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným 
pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze 
imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou 
kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné 
předškolní vzdělávání. 
Tiskopis žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy je ke stažení na 
stránkách školy (http://zsdolnibecva.cz/ms/).  
 
Marie Divínová 
vedoucí učitelka MŠ 
 

http://zsdolnibecva.cz/ms/
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CYKLOPOUŤ Z BRNA DO ŘÍMA 

 

V úterý 29. března v 17 hodin zaplnili knihovnu ti, kteří byli zvědaví 
na prezentaci a povídání Martina Majera o jedinečné  cyklopouti  16 

„vozíčkářů“, kteří jeli z Brna do 
Vatikánu za papežem. V létě 2021 
během deseti dnů ujeli na 
speciálních kolech s ručním 
pohonem neuvěřitelných 1500 
kilometrů. Martin jako člen 
doprovodného týmu zajišťoval všem 
účastníkům coby proviaňťák a 
kuchař veškeré snídaně, obědy a 
večeře. Nebylo to vůbec 

jednoduché, popojížděl autem s jídlem, vstával ve čtyři ráno a polní 
kuchyň uklízel po půlnoci.  Poutavě vyprávěl o zážitcích během 
náročné cesty, největším zážitkem však byla audience u papeže 
Františka, který se s každým osobně přivítal. Vše jsme mohli vidět na 
prezentovaných fotografiích. Následovalo množství dotazů. Jako 
perličku Martin vyprávěl, jak svým zpěvem zkoušel akustiku 
v kostelích, a na důkaz vytáhli on a jeho kamarád kytary a všichni 
přítomní si v závěru přednášky společně zazpívali. 
Byla to velmi příjemná akce. Už se těšíme na další. 
 

Mgr. Helena Trefilová 
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SVOZ ODPADU 

 
Netříděný odpad - svozový den čtvrtek  
Termíny svozu odpadu pro rok 2022 jsou uvedeny na webu obce 

https://dolnibecva.cz/svoz-odpadu 
 

Popelnice: NETŘÍDĚNÝ ODPAD - svozový den čtvrtek: 

2022 

 
 

MĚSÍC 
 

DATUM 
 

LEDEN 13.,27. 

ÚNOR 10.,24. 

BŘEZEN 10.,24. 

DUBEN 7.,21. 

KVĚTEN 5.,19. 

ČERVEN 2.,16.,30. 

ČERVENEC 14.,28. 

SRPEN 11.,25. 

ZÁŘÍ 8.,22. 

ŘÍJEN 6.,20. 

LISTOPAD 3.,17. 

PROSINEC 1.,15.,29. 

 

TERMÍNY SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

VŽDY V PÁTEK OD 14,00-16,00 HODIN: 

 8.7., 7.10. 

 
Je několik důvodů, proč odpad třídit: 

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

https://dolnibecva.cz/svoz-odpadu
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- tříděním odpadu nezatěžujeme přírodu zbytečným 
ukládáním odpadu na skládku 

- tříděním odpadu se sníží objem směsného odpadu v 
popelnicích, za jehož odstranění a ukládání na skládku musí 
obec platit čím dál více peněz. Od 1. 1. 2021 podle zákona 
č. 541/2020 Sb. o odpadech se každoročně zvyšuje sazba za 
uložení 1 tuny odpadu na skládku. Za rok 2021 
vyprodukoval každý obyvatel obce 273 kg směsného 
(popelnicového) odpadu včetně velkoobjemového odpadu. 
V roce 2020 vyprodukoval každý obyvatel obce 274 kg 
tohoto odpadu.  Každoroční zvýšení sazby za ukládání 
odpadu na skládce má přimět občany k důslednému třídění 
odpadů a k snižování především odpadu v popelnicích. 

- Obec platí svozci odpadu za každou popelnici manipulační 
cenu, je  proto nutné PŘISTAVIT K ODVOZU JEN NAPLNĚNÉ 
popelnice a NIKOLIV POPOPRÁZDNÉ POPELNICE! 

- 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 roztřídí a 
tím přímo ovlivňuje cenu poplatku za odpad!!! 

 
Tříděný odpad - vždy poslední pondělí v měsíci 
 

 Plasty (žlutý pytel)  

 Sklo (bílý pytel)  

 Papír (modrý pytel)  

 Nápojové kartony (modrý pytel)  

 Kovy (bílý pytel)  
 
Sdělujeme občanům, že ekokontejnery (zvony) budou sloužit od 2. 
čtvrtletí 2022 pouze pro potřeby návštěvníků obce u obchodu, OÚ a 
sportovního areálu. Žádáme občany, aby zavazovali pytle pevně a 
třídili 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 
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žádáme občany, aby neukládali odpad do kontejneru na hřbitově. 
Tento slouží pouze pro ukládání hřbitovního odpadu. K odkládání 
odpadu využívejte odpadové nádoby (popelnice nebo pytle) nebo 
můžete odpad uložit v provozní dobu ve sběrném dvoru. 
Občané mohou poslední pondělí v měsíci s tříděným odpadem 
odkládat v bezpečně  uzavřené plastové nádobě s šroubovacím 
uzávěrem i použitý jedlý olej z vaření. Jedlý olej z vaření nesmí být 
litý do splaškové kanalizace, kde způsobuje její omezení 
průchodnosti!  Jedlý olej z vaření lze rovněž odevzdat ve sběrném 
dvoře v provozní době v uzavřené plastové nádobě. 
 

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, 
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)                                                                                                                 
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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 
 

 
SBĚRNÉ MÍSTO NEODEBÍRÁ VÝROBKY S AZBESTEM! 

(např. ETERNIT apod.) 

 

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. 
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PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO MÍSTA komunálního a jiného 
odpadu, mimo nebezpečného odpadu celoročně: 

 
ÚTERÝ, ČTVRTEK    12 - 16 HODIN 
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PEDIKÚRA DO DOMU 
 

  
 

Nabídka služeb v lokalitě: 
 

Dolní Bečva, Prostřední Bečva, 
Rožnov pod Radhoštěm 

 
Objednávky: 

 +420 608 867 513 
cena: 250,- Kč 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 16. 5. 2022, tel. 571647168  

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

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

