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Vážení občané, 

dostává se Vám do rukou další výtisk neperiodického obecního zpravodaje, který přináší některé nové 

informace k aktuálnímu i výhledovému dění v obci. 

                                                                                                                             Karel Šuhajda, starosta obce                                                                                           

Kanalizace. 
Odečty vodného a stočného.  

V průběhu první poloviny měsíce prosince 2016 budou provádět pracovníci, pověření 

obecním úřadem, odečty vodoměrů pro stanovení úhrad vodného a současně také první platby 

stočného, za II. pololetí roku 2016. V této souvislosti žádáme občany, kteří mají instalované 

vodoměry na svých domácích vodárnách (darlincích) případně vodoměry měřící vodu 

odebranou hospodářskými zvířaty, aby umožnili odečíst i tato data. Stanovení stočného pro ty, 

kdož nemají instalovaný žádný druh měření spotřeby vody, bude provedeno dle směrných 

čísel Vyhlášky č. 120/2011 Sb. – byty a rodinné domy – 36 m3/osoba/rok. 

Napojení nemovitostí na obecní kanalizaci. 

V současné době je na veřejnou kanalizaci v naší obci napojeno necelých 80 % nemovitostí. 

Zbývající část tvoří nemovitosti nenapojitelné (objekty zbourané, neužívané, bez 

vodoinstalace či splachovacích sociálních zařízení apod.) a objekty, jejichž uživatelé či 

vlastníci tuto situaci prostě neřeší. Zde se dají předpokládat kontroly z Odboru životního 

prostředí na způsob nakládání s odpadními vodami, které je zákonem vymezeno.  

Nakládání s odpady. 
Opětovně upozorňujeme na potřeby důsledného třídění odpadů. Dle sdělení Technických 

služeb Jeseník, je ve směsném komunálním odpadu (klasických popelnicích) stále ještě 30 % 

odpadů, které je možno separovat do kontejnerů tomu určených. 

Sedm stanovišť separačních kontejnerů v obci slouží ke třídění odpadů. Do každého 

kontejneru tedy patří příslušná složka odpadu. Odpovědná kázeň a důsledné třídění odpadů  

je jedinou cestou k nenavyšování případně možnému snížení poplatku za odpady. 

Do popelnic by měl být ukládán pouze směsný komunální odpad, který nelze vytřídit do 

žádného separačního kontejneru. 

Přechod na týdenní odvoz směsného komunálního odpadu začíná v pondělí 31. 10. 2016. 

Odvoz bioodpadů proběhne zcela určitě ještě 3. a 17. 11. 2016, dále dle klimatických 

podmínek. Informace budou zveřejněny. 

Příští dávka kompostu dovezená do naší obce bude složena v Nové Červené Vodě na 

ploše u transformátoru vedle pana Petra Curkána. 

Místní hřbitov.  
Řada občanů jistě postřehla, že v letošním roce proběhla oprava dvou stran hřbitovní zdi. 

V příštím roce by měly být dodělány zbývající dvě strany. Jistě si mnozí pamatují, že do doby 

instalace kontejneru na hřbitovní odpad se tento prostě jen „házel za zeď“. Jelikož odpadu za 

vzdálenější stranou hřbitovní zdi od silnice bylo za léta mnoho a tento znemožňoval 

provedení oprav zdi, bylo přistoupeno k jeho odvozu. (Práce traktorbagru 2 dny, odvoz pěti 

nákladních tater 1 den). Přesto někteří návštěvníci hřbitova nezaznamenali přítomnost 
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kontejneru na odpad kousek od hřbitovní brány a odpad prostě opět jen přehodili přes zeď. 

Však on se někdo postará. 

Kulturní dům. 
Výměna oken – uzavření. 

V období měsíce listopadu proběhne v prostorách sálu kulturního domu výměna oken. Po tuto 

dobu budou prostory uzavřeny pro konání jakékoli akce. 

Mikuláš 2016. 

V pátek 2. prosince 2016 od 17:00 hodin se v sále KD uskuteční tradiční „Mikulášská 

besídka“ za hudební asistence maželů Švábkových z Javorníku. Připraveny jsou hry, soutěže 

o věcné ceny, občerstvení a volná zábava s tancem pro děti i dospělé. 

Revize kotlů a komínů. 
Novela zákona o ochraně ovzduší ukládá všem provozovatelům domovních kotlů a topidel na 

tuhá paliva o výkonu 10 – 300 kW zajistit si provedení revize tohoto zařízení do 31. 12. 2016. 

Od 1. 1. 2017 mohou pracovníci Odboru životního prostředí Městského úřadu v Jeseníku po 

občanech požadovat předložení této revize, kde bude současně vyznačena i emisní třída 

každého topidla či kotle. V případě nedoložení požadovaného dokladu jsou stanoveny pokuty 

v řádech desítek tisíc. Od roku 2022 již budou přípustná jen topidla s emisní třídou 3 a vyšší. 

Obdoba platí pro revize komínů na všechna paliva. 

Není tedy povinností obecních úřadů toto zajišťovat pro obec centrálně, ale povinnost je na 

občanech a provozovatelích těchto zařízení. Obecní úřad do dnešního dne neobdržel jedinou 

nabídku pro zveřejnění o poskytování těchto služeb občanům. 

Kotlů a topidel je množství druhů a výrobců. Řada výrobců má proškoleny revizní techniky 

pro své výrobky. Na obecním úřadě, na stránkách obce a ve vývěsních skříňkách budou 

v nejbližší době k dispozici jména a kontakty na zjištěné revizní techniky konkrétních 

výrobních značek topidel a kotlů na tuhá paliva, kteří jsou z oblasti Jesenicka, popřípadě jsou 

naší oblasti nejblíže. Každý provozovatel uvedeného zařízení se tedy obrátí na příslušného 

revizního technika dle značky či výrobce topidla, které ve své domácnosti používá. 

Památka zesnulých. 
Ve středu 2. listopadu 2016 v 16:30 hodin proběhne na místním hřbitově uctění památky 

zesnulých a rozsvěcování svíček. 

Veřejné zasedání . 
Ve čtvrtek 10. listopadu 2016 od 18:00 hodin se uskuteční v zasedací místnosti obecního 

úřadu v I. patře, 16. řádné veřejné zasedání zastupitelstva obce.  

Z programu: - Finanční hospodaření a rozpočtová opatření obce 

- Výroční zpráva školy za školní rok 2015 - 2016  

- Jmenování inventarizační komise 2016 

- Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity 

- Dodatek žádosti o dotaci pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů 2016 

- Podání žádosti o dotaci na sociální bydlení 

- Nakládání s majetkem obce – převody, pronájmy, záměry 


