OZV o volném pohybu psů

INFORMÁTOR
Obec Albrechtičky

Leden 2012
Z usnesení zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce na svém 6. zasedání projednalo a schválilo:
obecně závaznou vyhlášku o volném pohybu psů
odkoupení nemovitostí v k.ú. Albrechtičky od paní Jiřiny Frýdlové, a to RD
s č.p. 62 na pozemku st.73/1 o výměře 333m2 a zahrady parc.č.64/1 o
výměře 162m2 za cenu stanovenou znaleckým posudkem 490,000,-Kč
odkoupení pozemku par.č. 486/6 o výměře 322 m2 v k.ú. Albrechtičky od
Jednoty s.d.v Novém Jičíně za cenu 60,-Kč/m2, tj.19.320,-Kč.
rozpočet obce na rok 2012 dle tabulkové části materiálu „Návrh rozpočtu“
jako vyrovnaný : celkové příjmy rozpočtu ve výši 7 329 000,- Kč
celkové výdaje rozpočtu ve výši 7 329 000,- Kč
rozpočtový výhled obce na roky 2012 - 2015
rozpočtovou úpravu č. 4/2011
uzavření Dodatku mandátní smlouvy s firmou Mott MacDonald CZ na
řízení projektu „ Kanalizace a ČOV Albrechtičky“
Stanovy svazku obcí Region Poodří

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují
prostory pro volné pobíhání psů v obci Albrechtičky
Zastupitelstvo obce Albrechtičky se na svém zasedání dne 14.12.2011 usnesením
č. 6/3/2011 usneslo vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na
ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm.
d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1.

2.
3.

Přednádražní prostor Ostrava Svinov prochází dlouhodobou revitalizací, jejímž
cílem je vytvořit moderní dopravní terminál nadregionálního významu, který v
tomto velmi frekventovaném místě propojí všechny druhy individuální i
hromadné dopravy. Od 13. ledna 2012 nastane v realizaci této stavby velmi
exponované období, které se dotkne všech občanů, kteří tímto úsekem projíždějí
ať už vlastním automobilem nebo veřejnou hromadnou dopravou.
Více než polovinu roku bude pro veškerou dopravu uzavřen tzv. jižní Svinovský
most ve směru od Poruby do centra města, po dokončení jeho rekonstrukce se
bude totéž opakovat na mostě severním směrem opačným. Vzhledem k tomu, že i
funkční most bude vždy v rekonstruovaném směru uzavřen pro individuální
dopravu, přinese tato situace dlouhodobé komplikace. Na této stránce budeme
přinášet informace o průběhu rekonstrukce i o aktuální situaci v dopravě.

1.
2.
3.

Pro volné pobíhání psů se vymezují následující prostory:
- Louka v areálu Fojtovka – část p.č. 213/7
Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odst. 1 je možné pouze pod
neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.
Osoba mající psa pod kontrolou či dohledem je povinna zajistit úklid exkrementů.
Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.
Ing. Miloslav Čegan,starosta, Ing. Zdeněk Urban, místostarosta

1)

Více informací naleznete na webových stránkách www.ostrava.cz.

obecně závazné vyhlášce, se zakazuje výcvik psů
Splnění povinností stanovených v odst. 1. zajišťuje fyzická osoba, která má psa
2)
na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem .
Osoba mající psa pod kontrolou či dohledem je povinna zajistit úklid exkrementů.
Čl. 2
Vymezení prostor pro volné pobíhání psů

Úplné znění usnesení naleznete na webových stránkách obce Albrechtičky.

Rekonstrukce „Svinovských mostů“

1)

Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci:
a) na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených v příloze k této obecně
závazné vyhlášce, je možný pohyb psů pouze na vodítku
b) na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených na mapce v příloze k této

2)

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba.

SDH upozorňuje
Požární bezpečnost při akcích s větším počtem osob
V měsíci lednu začíná společenská sezóna plesů. Povinnosti organizátorů plesů i
jiných obdobných akcí jsou v předpisech upraveny a s vyšším počtem účastníků
se nároky na zajištění požární bezpečnosti přiměřeně zvyšují. Tyto akce se mohou
konat jen ve stavbách, které jsou k takovému účelu určeny, tj. ve stavbách, pro
které byl při jejich projektování a realizaci řešen a zabezpečen dostatečný počet a
kapacita únikových cest a další požadavky požární bezpečnosti, a které byly pro
pořádání plesů a podobných akcí zkolaudovány stavebním úřadem.
V průběhu akce jsou organizátoři povinni zabezpečit především dostatek trvale
volných otevíratelných únikových východů, dbát na jejich označení, mít dostatek
hasebních prostředků, proškolené preventivní požární hlídky a pořadatele. Pokud
jsou instalovány hořlavé dekorace, realizována vystoupení s otevřeným ohněm
apod., musí organizátor provést další preventivní opatření. Je zakázáno plnění
balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří výbušnou nebo hořlavou směs
(např. vodík, acetylén). Takto naplněné balónky nesmí být používány ani jako
výzdoba. Pod strop a podhledy nelze umístit výzdoby a textilie, po kterých se
požár šíří a které jako hořící odpadávají a odkapávají. Povinnosti organizátorů
akcí s větším počtem osob (ve většině případů jde o účast více než 200 osob) jsou
uvedeny v Nařízení Moravskoslezského kraje č. 4/2006 (viz http://www.krajmoravskoslezsky.cz/narizeni.html) a dále v obecně závazných vyhláškách obcí.
Při akcích, definovaných jako akce s větším počtem osob, je organizátor povinen
zpravidla zřídit preventivní požární hlídku již před zahájením akce a zajistit
prostřednictvím odborně způsobilé osoby na úseku požární ochrany seznámení
členů preventivní požární hlídky s charakterem objektu, zejména s únikovými
východy, rozmístěním hasicích přístrojů a dalšími povinnostmi pro zabezpečení
požární ochrany pořádané akce. Doporučujeme, aby do preventivních požárních
hlídek byli začleňováni přednostně členové profesionálních a dobrovolných
hasičských jednotek.
Provozovatel činnosti, tj. pořadatel akce, je povinen nezahajovat akci při zjištění
nedostatků v dodržování podmínek požární bezpečnosti, které nelze odstranit před
jejím zahájením, akci přerušit a ukončit při bezprostředním nebezpečí vzniku
požáru a zejména v případě znemožnění úniku nebo evakuace osob.
Nelze zapomenout, že organizátoři akcí mají povinnost odpovídajícím způsobem
a v potřebném rozsahu seznámit účastníky akce i účinkující se stanovenými
opatřeními k zabezpečení požární ochrany, zejména s únikovými cestami,
označením únikových východů, popřípadě vyznačením zákazů kouření nebo
kuřáckých koutků, umístěním hasicích přístrojů apod. Účastníci akce jsou povinni
stanovené pokyny respektovat.
nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka, HZS MSK územní odbor Nový Jičín

Inzerce

Inzerce

Inzerce
Kosmetika Ludmila Horáčková nabízí tyto služby :

Barvení řas
45,Barvení obočí
40,Formování obočí
20,Manikúra
50,Maska
40,Aplikace kapslí
25,Aplikace krému, olej 10,Depilace:
-horního rtu
30,-tváře
45,- celých nohou
200,- lýtka, stehna
80,- rukou
65,Líčení denní
100,-večerní
250,-

Kosmetické masáže:
- obličeje, dekoltu
75,- zad
50,- šíje
35,- rukou
35,Kávový peeling
55,Čokoládový zábal 150,Čokoládové ošetření 250,-

Objednávky : tel. 734 478 995

e-mail: LidaHorackova@seznam.cz

Čištění povrchové
Čištění hluboké
Napářka parafínem
Napářka zábalem
Peeling
Parafín

15,50,30,20,40,85,-

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka 2012 bude probíhat v naší obci v sobotu 7. ledna 2012.
Ty pravé koledníky poznáte podle pokladniček s logem Caritas, vedoucí
skupinky musí mít u sebe průkazku opravňující ke koledování a svůj občanský
průkaz. Na požádání Vám tyto dokumenty předloží.
Oznámení SmVaK

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu
s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od
1.ledna 2012.
Voda pitná ( vodné)
Voda odvedená ( stočné)

34,90 Kč/m3 včetně 14% DPH
31,52 Kč/m3 včetně 14% DPH

Nové ceny budou uplatněny odběratelům po prvním odečtu měřidel
následujícím po l. lednu 2012.

Pozvánka na koncert

Ceník svozu komunálního odpadu 2012
Z důvodu zvýšení DPH z 10% na 14% mění se ceny za svoz komunálních odpadů pro
rok 2012 jak je uvedeno v tabulce:
Objem nádoby

Tarif

Počet obsluh

Cena 2012

70

P 101

1 x za 14 dní

1236

70

P 111

1 x týdně

2088

70

P 191

1 x měsíčně

720

110

P 201

1 x za 14 dní

1518

110

P 207

1 x za 14 dní v zimě

966

110

P 211

1 x týdně

2532

110

P 221

2 x týdně

4740

1 x týdně v zimě (7 měs.) +
110

P 261

1 x za 14 dní v létě (5 měs.)

2112

110

P 271

1 x týdně v zimě

1680

110

P 281

2 x týdně v zimě (7 měs.) +
1 x týdně v létě (5 měs.)

3820

110

P 291

1 x měsíčně

912

110

P 292

1 x měsíčně v létě (5 měs.)

480

Ing. Miloslav Čegan, starosta

Společenská rubrika

Blahopřejeme
V měsíci lednu 2012 slaví své životní jubileum
Paní Ludmila Vyškovská
Do dalších let jí přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti.
Vydává : Obec Albrechtičky, č.p.131, 742 55 Albrechtičky
e-mail : obec@albrechticky.cz, tel.: 556 428 016.
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