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Vážení občané, 

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

informace a také žádosti a doporučení k některým službám, poskytovaným občanům a majitelům 

nemovitostí v naší obci. 

                                                                                                                             Karel Šuhajda, starosta obce                                                                                           

Kanalizace. 
Napojení nemovitostí na obecní kanalizaci. 

1.V letošním roce se na naši veřejnou kanalizaci v obci napojily nemovitosti v řádu jednotek. 

Ze současně obývaných či užívaných nemovitostí tak je připojeno necelých 85 % objektů. 

Stále však zůstává přes dvě desítky nemovitostí, které se napojit mohou, ale nečiní tak. 

V této souvislosti je potřeba upozornit, že už i v rámci Jesenicka byli někteří občané vyzváni 

kompetentními orgány ochrany životního prostředí k písemnému doložení způsobu likvidace 

odpadních vod a umožnění prohlídky zařízení k tomuto účelu sloužícímu u svých nemovitostí. 

Z celkového počtu v naší obci instalovaných 245 čerpacích šachet je něco málo přes deset, jež 

nemá co napojit do kanalizace, či objekt je v současné době neužívaný nebo neuživatelný. 

2.Ke kanalizaci ještě jeden poznatek, a to je vypouštění nežádoucích látek a chemikálií. 

Čistící proces je zajišťován živými organismy, bakteriemi. Začátkem letošních prázdnin však 

došlo v nádrži aktivace ČOV k umrtvení podstatného množství aktivního kalu a proces čištění 

byl na několik dnů přerušen. Toto mohlo být způsobeno i přečerpáním objemu staré žumpy či 

septiku do kanalizace. Kal v těchto zařízeních je mrtvý a mnohdy toxický, což mohlo být 

příčinou popsaného výpadku. Bylo nutno zakoupit nový aktivní kal na čistírně v České Vsi a 

proces aktivace obnovit. Po finančním vyhodnocení ekonomiky provozu ČOV za rok 2017 

bude nutno tento nepředvídatelný výdaj promítnout do ceny stočného, což jistě nebude vítané. 

3.Čerpací šachta včetně svého vystrojení a ovládací skříňky je stále majetkem obce. Zásahy 

do těchto zařízení mohou provádět pouze osoby k tomu proškolené a kompetentní. V případě 

poškození některého z komponentů bude tedy úhrada za opravu požadována po tom, kdo 

svým neodborným zásahem poškození způsobil. 

4.Změna vlastnictví nemovitostí napojených na veřejnou kanalizaci i datum této změny by 

měly být oznámeny obecnímu úřadu v co nejkratší době z důvodu existujících smluv o 

odvádění odpadních vod a následných plateb stočného. Platí obecně - vodné, odpady apod..   

Nakládání s odpady. 
1.Opakovaně upozorňujeme na potřeby důslednějšího třídění odpadů dle jednotlivých 

komodit a ukládání vytříděných odpadů   p o u z e   do příslušných separačních kontejnerů. 

Přes širokou multimediální osvětu v oblasti nakládání a třídění odpadů zůstávají i v naší obci 

vlastníci a uživatelé nemovitostí, kteří separaci jednoduše neřeší a prostě vše skončí 

v popelnicích na směsný komunální odpad (v tom lepším případě) nebo v pytlích kdekoliv.  

Odpady v pytlích či krabicích, ať již vytříděné nebo ne, proto neodkládat na sběrná místa 

k separačním kontejnerům. Svozová firma vydala svým zaměstnancům jednoznačný pokyn 

k vývozu odpadů umístěných pouze v kontejnerech a popelnicích. Odpady mimo nádoby tak 



zůstanou na místě, kde jsou jednak roztahány potulujícími se psy a kočkami, a po čase 

začínají vydatně zapáchat. Následně musí   n ě k d o   vše uklidit.      

2.Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v naší obci celkem funguje. Obec postupně 

dokupuje další bionádoby, o které si zájemci mohou na obecním úřadu požádat. 

Pokud se jedná o kompostéry, k nimž proběhla v prvním pololetí letošního roku anketa 

ohledně zjištění zájmu občanů, tak těch bylo pro naši obec objednáno celkem 80 ks o objemu 

1.400 litrů.  

Pro pořízení kompostérů byl v rámci Mikroregionu Žulovsko zpracován projekt a podána 

žádost o dotaci. Realizace by se měla uskutečnit v první polovině příštího roku, občanům 

budou kompostéry poskytovány bezplatně a proti podpisu. 

3.Svoz nebezpečného odpadu v naší obci proběhne v sobotu 23. září 2017 v době od 8:00 do 

12:00 hodin. Vozidlo Technických služeb Jeseník projede v uvedenou dobu pouze jedenkrát 

na každý konec obce a zpět, a za asistence pracovníků obce budou  připravený nebezpečný 

odpad nakládat. Nebezpečný odpad přistavený po zpětném projetí svozového vozidla tak 

nebude odvezen. 

Pro svoz objemného odpadu budou v obci již od pátku 22. září 2017 odpoledne přistaveny 

kontejnery na obvyklá místa (most Krčů – Rybárů SČV, naproti obecního úřadu a u prodejny 

Jednota NČV). Do připravených kontejnerů bude možno uložit pouze objemný odpad.  

Naplněné kontejnery budou vyvezeny v pondělí 25. září 2017 v dopoledních hodinách.  

Kulturní dům. 
Počátkem měsíce června 2017 byla celkovým nákladem 1 076 900 Kč dokončena dva měsíce 

trvající rekonstrukce elektroinstalace v prostorách Kulturního domu. Částkou ve výši 200 000 

Kč nám na tuto akci v rámci Programu obnovy venkova 2017, přispěl ve formě dotace 

Olomoucký kraj. I proto se již 8. června 2017 mohla v nově vymalovaných prostorách sálu 

KD uskutečnit každoroční „Beseda s důchodci“, která se letos mimořádně vydařila díky 

účinkujícím: hudebníkům manželům Švábkovým z Javorníku a taneční skupině „TRSEN“ 

(trsající senioři) z Jeseníku.  

Volný pohyb psů a jiného zvířectva. 
Problematiku volného pohybu psů upravuje i v naší obci Obecně závazná vyhláška (OZV) 

02/2012. V ní jsou stanovena místa a pravidla možného volného pohybu psů. 

Tato vyhláška je dostupná na stránkách obce/úřední deska/obecně závazné vyhlášky. 

V této souvislosti upozorňujeme nejen majitele psů, ale i ostatního domácího zvířectva, na 

jejich povinnosti coby chovatelů či vlastníků, aby se jejich bezprizorní zvířata nestala příčinou 

dopravních nehod na komunikacích všech stupňů, neohrožovala bezpečnost a zdraví osob a 

nezpůsobovala škody na majetku jiných vlastníků. 

Volby do  Poslanecké sněmovny. 
Ve dnech 20. – 21. října 2017 (pátek od 14:00 do 22:00 hodin, sobota od 8:00 do 14:00 hodin) 

se v České republice uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 

V naší obci se bude jako již tradičně volit v obřadní místnosti obecního úřadu. 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce.   
Ve čtvrtek 21. září 2017 od 18:00 hodin se uskuteční v zasedací místnosti obecního úřadu (v 

I. patře budovy) v pořadí již 23. veřejné zasedání zastupitelstva obce. 

Na programu budou: - Zpráva o finančním hospodaření obce 

-   Rozpočtová opatření obce 

-   Rozhodnutí o poskytnutí dotace na opravu hřbitovní zdi 

-   Dodatek č. 15 ke Smlouvě o službách – nakládání s odpady 

-   Nakládání s majetkem obce 

-   Různé 

Tímto současně zveme občany a mládež obce k účasti na veřejném zasedání. 


