
1 

 

 

Zpravodaj obce Dolní Bečva 

2022 

 

 

 
ROČNÍK - XXII  ČÍSLO 4 Vydáno dne: 16. 9. 2022 

 
 
 



2 

 

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.   
 
 

OZNÁMENÍ 

 
Oznamujeme občanům, že na místním hřbitově bude ukončen 
nájem u hrobového místa č. C V 8 k 31. 12. 2022. Původní nájemce 
ponechá hrobové zařízení případnému zájemci bez úplaty. 
Bližší informace je možno získat na OÚ Dolní Bečva u paní Evy 
Vaškové, tel.: 571 620 212. 
 

 

ODEČET SPOTŘEBY VODY ZA LETNÍ 

OBDOBÍ 

 

 
V měsíci říjnu se uskuteční odpočet spotřeby 
vody za letní období roku 2022. Žádáme 
odběratelé vody, aby zabezpečili přístup 
k vodoměrům a umožnili pověřenému 
pracovníkovi vstup za účelem odečtu a kontroly 
vodoměrů a dále žádáme odběratelé 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. 
 

http://www.dolnibecva.cz/
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PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY V OBCI  

 

 
Projekt „Zklidnění dopravy na silnici I/35 

v průtahu obcí Dolní Bečva u školy a OÚ“                                         
 
Projekt zahrnuje 3 bezbariérové přechody pro chodce (2 u OÚ, 1 na 
křižovatce silnice I/35 k ZŠ) se světelnou signalizací a úpravy 
veřejného prostranství u OÚ a na zastávkách autobusové dopravy u 
OÚ směr Horní Bečva a Rožnov p/R. Součástí úprav jsou i úpravy 
chodníků u navazujících místních komunikací. Přechody jsou 
vzájemné kabelově propojeny. Občané si budou moci přechod přes 
silnici I/35 sami umožnit prostřednictvím tlačítka pro chodce na 
sloupech světelné signalizace.   Státní fond dopravní infrastruktury 
sdělil obci v srpnu 2022 informaci o schválení příspěvku na akci ve 
výši 6,121.633,- Kč. Spoluúčast obce činí 1,708.110,- Kč. Rozpočtové 
náklady akce celkem činí 7,829.743,- Kč. V současné době probíhá 
zadávací řízení na zhotovitele stavby. Předpoklad realizace stavby je 
duben - červenec 2023 vzhledem k tomu, že od 1. 11. do 31.3.  
z důvodu zimní údržby jsou stavební práce u silnice 1. třídy 
omezeny. 
 

Projekt „Zvýšení bezpečnosti dopravy 

v obci Dolní Bečva“                                                                                                

 
Projekt zahrnuje přechod pro chodce u ZŠ, který je zároveň 
zpomalovacím prahem a zhotovení 2 zastávek autobusové dopravy 
se zálivy a dále 2 retardérů v Horním Rozpité na místních 
komunikacích před podnikatelským areálem a U Tabulí. 
Ministerstvo pro místní rozvoj sdělilo obci v červenci 2022 informaci 
o registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci ve výši 
1,864.999,- Kč. Spoluúčast obce činí 98.159,- Kč. Rozpočtové 
náklady akce celkem činí 1,963.158,- Kč. V současné době probíhá 
zadávací řízení na zhotovitele stavby. Předpoklad realizace stavby je 
IV. čtvrtletí 2022- I. čtvrtletí 2023. 
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Projekt „Herní sestavy pro děti na návsi“                                                                                                                              

 
Projekt zahrnuje 4 ks herních sestav na návsi na travnatém 
prostranství (v prostoru původního dřevěného vláčku) pro děti do 4 
let. Herní prvky jsou: podlahový kolotoč s madlem, balanční bločky 
na lanech, kyvadlová houpačka a skákací disky na pružině.  Státní 
zemědělský a intervenční fond sdělil obci v září 2022 informaci o 
registraci akce z Programu rozvoje venkova v rámci podpory 
komunitně vedeného místního rozvoje. Rozpočtové náklady akce 
činí celkem 408.218,- Kč, výše dotace činí 187.000,- Kč, spoluúčast 
obce činí 221.218,- Kč.  V současné době probíhá poptávkové řízení 
na zhotovitele stavby. Předpoklad realizace stavby IV. čtvrtletí 2022. 
 

Projekt „Rekonstrukce veřejného osvětlení 

na silnici I/35 v průtahu obcí“                                                                                                                              

 
Projekt v projekční přípravě zahrnuje celkovou rekonstrukci VO 
podél silnice I/35, která spočívá ve výměně sloupů VO vč. výměny 
výbojkových svítidel za úsporné LED svítidla a zemního kabelového 
vedení v úseku kemp Pod lipami - Křivač, doplnění VO v úseku Křivač 
- místní komunikace (stará cesta) směrem k Tabulím po zatáčku 
silnice I/35 u Tabulí, doplnění VO u silnice I/35 před provozovnou  
Portáš. Na tuto investici je nutné vypracování PD a vyřízení 
stavebního povolení. Akci v rozsahu rekonstrukce stávajícího VO bez 
výstavby nové soustavy VO je možné spolufinancovat 
v následujících letech z programu Efekt z Národního programu 
obnovy prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR za 
účelem dosažení úspory elektřiny. Výše dotace může dosáhnout až 
100% z uznatelných nákladů, maximálně však může činit 30,- Kč/1 
kWhod. ušetřené elektřiny.  Projekt navazuje na již realizovanou 
výměnu výbojkových svítidel za LED svítidla s nižší spotřebou 
doplněnou o regulaci intenzity světla v obci mimo silnici I/35 v 2. 
čtvrtletí 2022. Provedené opatření za cca 1,8 mil. Kč se zaplatí 
z úspor přibližně do 2 let v závislosti na aktuálních cenách elektrické 
energie. Pro dosažení maximálních úspor v provozu veřejného 
osvětlení v obci rozhodlo zastupitelstvo obce dne 12. 9. 2022 o 
vypínání veřejného osvětlení v čase 23 hodin-04 hodin ve dnech 
neděle - čtvrtek.  
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VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU 

 
Obec Dolní Bečva vyhlašuje záměr pronajmout nebytový prostor 
kavárny a cukrárny v budově č. p. 658 na návsi. Podrobné informace 
o záměru jsou zveřejněny na webových stránkách obce:  

https://dolnibecva.cz/uredni-deska 
Písemnou nabídku na pronájem je možné podat na podatelnu 
obecního úřadu do 31. 10. 2022.  
 

 

U POMNÍKU HYNKA 

TOŠENOVSKÉHO 
 
 

Koncem června tohoto roku byly zaznamenány ve větší míře uschlé 
větve v průměru až 10 cm a žloutnoucí listí na lípě u pomníku Hynka 
Tošenovského v áleji. Z uvedeného důvodu bylo objednáno ošetření 
stromu. Před ořezem bylo vypracováno hodnocení stavu stromu 
vzhledem k rozsahu zjištěného poškození stromu certifikovaným 
arboristou panem Miroslavem Plesníkem z Valašského Meziříčí. U 
lípy bylo zjištěno, že je napadena houbami  lesklokorky a dřevomoru 
kořenového, dále dřevokaznými mravenci a brouky a je dutá. Na 
základě zjištění a po vyhodnocení silně narušeného zdravotního 
stavu stromu s výrazně zhoršenou stabilitou bylo doporučeno 
kácení stromu v době vegetačního klidu, příp. provedení ořezu na 
torzo a kácení v době vegetačního klidu. Po projednání v orgánech 
obce bylo rozhodnuto provedení ořezu a kácení stromu nejpozději 
v listopadu 2022. Vzhledem k pietnímu místu bylo přistoupeno 
k jednání s rodinou Hynka Tošenovského, která byla informována o 
stavu lípy. Po vzájemné dohodě bylo upuštěno od  náhradní výsadby 
po kácení lípy. Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 12. září 
2022 schválilo záměr vypracovat projekt úpravy tohoto pietního 
místa. 
 
  Bc. Pavel Mana, starosta obce 

 
 

https://dolnibecva.cz/uredni-deska
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VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE 27. 6. 2022 

 

 
1. Zpráva kontrolního výboru za II. čtvrtletí 2022  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního 
výboru pana Jiřího Dědiče o provedení kontroly plnění usnesení ZO 
a RO za II. čtvrtletí 2022 a o činnosti kontrolního výboru za toto 
období v předneseném znění a bere na vědomí informaci 
místostarostky obce Ing. Pavly Novosadové o plnění bodu 11.1 z 39. 
usnesení RO ze dne 5. 6. 2017. 
 
2. Zpráva finančního výboru  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy finančního 
výboru JUDr. Milana Matuly o činnosti finančního výboru od 
posledního zasedání ZO, zejména doporučení FV ke schválení účetní 
závěrky obce za rok 2021, ke schválení závěrečného účtu obce za 
rok 2021 a k závěrům z veřejnosprávní kontroly dotací poskytnutích 
obcí v roce 2021 na spolkovou činnost. 
 
3. Závěrečný účet obce za rok 2021 
Zastupitelstvo obce Dolní Bečva projednalo závěrečný účet obce za 
rok 2021 a souhlasí s celoročním hospodařením obce a to bez 
výhrad a dále projednalo zprávu Krajského úřadu Zlínského kraje č. 
88/2021/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 
2021 a souhlasí s celoročním hospodařením obce a to bez výhrad. 
 
4. Účetní závěrka obce k 31. 12. 2021 
Zastupitelstvo obce Dolní Bečva ve složení Mgr. Hana Bellová, 
Zdeněk Poruba, Bc. Eva Lažová, Jiří Dědič, Ing, Martin Solanský, 
JUDr. Milan Matula, Bc. Pavel Mana, Ing. Pavla Novosadová, 
Miroslav Martyčák, Petr Vojkůvka, Ing. Miroslav Divín, Bc. Michal 
Krhůtek, Petr Růčka, Ing. Vojtěch Vojkůvka - viz prezenční listina 
schvaluje dne 27. 6. 2022 účetní závěrku Obce Dolní Bečva 
sestavenou ke dni 31. 12. 2021. Schvalovaná účetní závěrka 
obsahuje rozvahu, výkaz zisku a ztrát, přílohu k 31. 12. 2021, zprávu 
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č. 88/2021/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 
2021, inventarizační zprávu k 31. 12. 2021 a inventurní soupisy, 
odpisový plán, účtový rozvrh. Schvalovaná účetní závěrka poskytuje 
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní 
jednotky. Příloha – důvodová zpráva poradní skupiny ve složení 
všech členů finančního výboru ZO a ekonomky obce Ing. 
Urbanovské Blanky.  
 
5. Smlouvy 
5.1 Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-
8019582 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene 
služebnosti č. IV-12-8019582 mezi Obcí Dolní Bečva jako povinnou z 
věcného břemene a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupenou firmou Arpex Morava 
s.r.o. Se sídlem Teslova 873/2, 702 00 Ostrava – Přívoz jako 
oprávněnou z věcného břemene na uložení zemního vedení NNK na 
pozemku par. č. 2770/4 a 2645/1 v k.ú. Dolní Bečva ve vlastnictví 
obce v rozsahu geometrického plánu č. 2334-177/2022 vedoucího k 
pozemku par. č. 1166/1v k.ú. Dolní Bečva. 
Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu ve výši 1.000,- Kč + DPH. 
Náklady spojené s uzavřením smlouvy, geometrickým plánem a za 
poplatek za vklad do katastru nemovitostí hradí oprávněná z 
věcného břemene. ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy do 
30. 6. 2022. 
 
5.2. Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IP-12-
8026263/VB02  
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene 
služebnosti č. IP-12-8026263/VB02 mezi Obcí Dolní Bečva jako 
povinnou z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce a.s., se 
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupenou firmou Ermonta, 
s.r.o. 768 23 Břest č. p. 79 jako oprávněnou z věcného břemene, 
kterou se zřizuje právo oprávněné umístit, provozovat, opravovat a 
udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu a 
výměnu na pozemku par. č. 2679 v k.ú. Dolní Bečva ve vlastnictví 
obce v rozsahu geometrického plánu č. 2255-703106/2021. Věcné 
břemeno bude zřízeno za úplatu ve výši 1.000,- Kč + DPH. Náklady 
spojené s uzavřením smlouvy, geometrickým plánem a za poplatek 
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za vklad do katastru nemovitostí hradí oprávněná z věcného 
břemene. ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy do 30. 6. 
2022. 
 
5.3. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
dohodu o umístění stavby nového zemního kabelového vedení 
NNV  č. NNV-IV-12-8023340  
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění stavby nového zemního 
kabelového vedení NNV  č. NNV-IV-12-8023340 mezi Obcí Dolní 
Bečva jako budoucí povinnou z věcného břemene a společností ČEZ 
Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupenou 
firmou ENPRO Energo s.r.o., Sokolská 137/45. 757 01 Valašské 
Meziříčí jako budoucí oprávněnou z věcného břemene, kterou bude 
zřízeno právo budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a 
udržovat zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení, 
provádět jeho obnovu a výměnu na pozemku par. č. 2668 v k.ú. 
Dolní Bečva ve vlastnictví obce v rozsahu předloženého situačního 
nákresu. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu ve výši 1.000,- Kč + 
DPH. Náklady spojené s uzavřením smlouvy, geometrickým plánem 
a za poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí oprávněná z 
věcného břemene. ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy do 
30. 6. 2022. 
 
5.4. Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost  
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na 
celoroční činnost v roce 2022 pro Lyžařský klub Radhošť z.s. Dolní 
Bečva č. p. 340 ve výši 80.000,- Kč. 
 
5.5. Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost  
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na 
celoroční činnost v roce 2022 pro FC Dolní Bečva, spolek, Dolní 
Bečva č. p. 340 ve výši 310.000,- Kč. 
 
6. Závěrečný účet Dobrovolného svazku Sdružení obcí 
Mikroregionu Vsetínsko 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet Dobrovolného 
svazku Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko se sídlem Svárov 1080. 
755 01 Vsetín, IČ 7023880 za rok 2021 a Zprávu č. 388/2021/EKO o 
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výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku Sdružení 
obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2021. 
 
7. Závěrečný účet Dobrovolného svazku Sdružení Mikroregion 
Rožnovsko 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet Dobrovolného 
svazku Sdružení Mikroregion Rožnovsko se sídlem Masarykovo nám. 
128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm za rok 2021 a Zprávu č. 
379/2021/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného 
svazku Sdružení Dobrovolného svazku Sdružení Mikroregion 
Rožnovsko za rok 2021. 
 

GYNEKOLOGICKÁ ORDINACE 

 
 

MUDr. Prokešová oznamujeme klientkám, že ordinace 
na Dolní Bečvě bude mít změnu ordinační doby z úterý 
na čtvrtek od 9,30 – 14,00 hodin, a to s platností od 11. 
7. 2022. 

 

INFORMACE 

 

 
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    

 
 

VÝZVA NA PŘIPOJENÍ SE NA 

SPLAŠKOVOU KANALIZACI 

 
 

Stavba „Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva“ byla 
dokončena a kolaudována v listopadu 2021. Podle smlouvy o 
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poskytnutí podpory mezi obcí a Státním fondem životního 
prostředí ČR je povinna obec předložit SFŽP do 30. 9. 2022 doklady 
k závěrečnému vyhodnocení akce. Součástí dokladů je soupis a 
prohlášení o napojení obyvatel na splaškovou kanalizaci 
prostřednictvím domovní přípojky. Počet připojených obyvatel 
musí činit nejméně 80%, to je 712 obyvatel podle projektu.  Na 
základě průběžného hodnocení napojení obyvatel podle 
uzavřených smluv o odvádění a čištění odpadní vodu 
s provozovatelem kanalizace Vak Vsetín je k 31. 8. 2022 připojeno 
pouze 413 obyvatel, tj. 46,4 %.  Dále 244 obyvatel má vyřízen 
územní souhlas na domovní přípojku, část obyvatel předpokládá 
realizaci prostřednictvím stavební firmy na podzim tohoto roku. 
OÚ vyzývá od června 2022 průběžně občany k urychlení napojení 
na splaškovou kanalizaci. Výzvy jsou adresovány především na 
občany, kteří v dotazníkovém šetření před zahájením stavby v roce 
2019 se vyjádřili kladně realizovat domovní přípojku splaškové 
kanalizace po dokončení stavby nejpozději do 31. 12. 2021. 
Dotazníkové šetření prezentovalo zájem o napojení na splaškovou 
kanalizaci od 823 obyvatel, tj. 92% obyvatel, kteří se mohou 
napojit.  Vzhledem k aktuálnímu stavu připojení nemovitostí je 
obec nucena podat žádost o prodloužení lhůty závěrečného 
vyhodnocení akce tak, aby nedošlo k řízení o uložení sankce obci 
za nesplnění smluvních podmínek SFŽP.  Žádáme občany, aby se 
napojili na splaškovou kanalizaci co nejdříve.    

Zastupitelstvo obce 

 
 

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 

 
 

https://dolnibecva.cz/svoz-odpadu
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MĚSÍC 

 
DATUM 

 

ZÁŘÍ 22. 

ŘÍJEN 6.,20. 

LISTOPAD 3.,17. 

PROSINEC 1.,15.,29. 

 

TERMÍNY SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

VŽDY V PÁTEK OD 14,00-16,00 HODIN: 

  7.10. 

 
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 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 odvozci odpadu za každou popelnici manipulační 
cenu, je  proto nutné PŘISTAVIT K ODVOZU JEN NAPLNĚNÉ 
popelnice a NIKOLIV POLOPRÁZDNÉ 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!!! 
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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 
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) 
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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)                                                                                                                 
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                                                                                                                                         
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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. 
 

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

 
ÚTERÝ, ČTVRTEK    12 - 16 HODIN 
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Na podatelně obecního úřadu Dolní Bečva je 

možnost zakoupit kalendář vydaný obcí na rok 

2023 za cenu 100,- Kč/ 1 ks. 

 

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: 31. 10. 2022, tel. 571647168 Tisk: 

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