INFORMÁTOR

ZPRAVODAJ OBCE ALBRECHTIČKY - červenec 2017

informace z obecního úøadu

Úvodník èervenec 2017

Váení spoluobèané,
døíve ne se Vám dostanete do rukou nový informátor, bude ji léto v plném proudu, dìti si budou
uívat prázdnin a nìkteøí z nás i zaslouenou
dovolenou.
<< >>
S pøíchodem léta byly dokonèeny nebo se dokonèují stavební práce, které byly pro letoní rok
naplánovány. Bude dokonèena akce Stavební
obnova schoditì ke høbitovu a kostelu
Albrechtièky realizovaná stavební firmou SPO
s.r.o. Studénka. Vìøím, e dlouhá pøíprava a
realizace samotná se podaøila a schoditì bude
opìt slouit alespoò tak dlouho jako to pøedchozí,
co bylo 42 let a jeho základy byly vyuity i pøi
obnovì schoditì. Dìkujeme za pochopení a
strpení doèasného omezení pouívání schoditì.
<< >>
V mìsíci èervnu byla dokonèena i letoní pláno-

Obec Albrechtièky

Albrechtièky 131
742 55 Albrechtièky
IÈ: 00600814, DIÈ:CZ00600814
Tel.: 556 428 016
E-mail: obec@albrechticky.cz
www.albrechticky.cz

vaná oprava veøejného osvìtlení spojená s výmìnou výbojkových svítidel za LED osvìtlení.
Celkovì bylo v roce 2016 a 2017 vymìnìno 65
ks svítidel z celkového poètu 81. Touto výmìnou
by mìla obec docílit úspory cca 55 % nákladù na
elektrickou energii a dalích nákladù na opravy a
údrbu. Uspoøené finanèní prostøedky máme
zájem v dalích letech investovat do výmìny
kabelového vedení veøejného osvìtlení.
<< >>
Dokonèeno také bylo rozíøení veøejného osvìtlení v úseku Miramo a po bývalý kravín, kde
v polovinì èervence probìhne kolaudace stavby.
Pøed dokonèením jsou i úpravy budovy støediska
údrby, do kterého se v nejblií dobì zaèneme
stìhovat z budovy garáí. V souvislosti s pøemístìním zázemí obce Vás budeme informovat o
systému sbìru biologického odpadu, elezného
rotu a elektroodpadu.
<< >>
Pøipravují se projektové dokumentace na vybudování sbìrného dvora a na vyuití pùdních
prostor pro spolkovou èinnost ve støedisku údrby. Pøipravujeme také studii na pøípadné provedení pøírodì blízkých opatøení v areálu Fojtovka,
s cílem zabezpeèit i do budoucna dostatek vody
v této lokalitì a pøípadnì vytvoøit dalí vodní a
krajinné prvky.
<< >>
pokraèování na stranì 2
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S blíícím se zaèátkem prázdnin finiujeme i
s pøípravou tradièního dne obce, který se uskuteèní 9. záøí 2017 na høiti u sokolovny. Ji dnes
Vás chceme pozvat na vystoupení dìtí základní a
mateøské koly, dechovou hudbu Fryèovice,
sokolníka, bublinovou show, historické vystoupení, hry pro dìti, veèerní zábavu se skupinou
Impuls z Ostravy a ohòostroj.

<< >>
Pøeji Vám krásné letní dny plné odpoèinku,
nových záitkù a astné návraty z cest domù.
Ing. Miloslav Èegan, starosta

Zasedání zastupitelstva - 5.èervna 2017
Dne 5.6.2017 se konalo 16. zasedání zastupitelstva obce, na kterém byly projednány a schváleny záleitosti obce:

O uzavøení pachtovní smlouvy s konkrétním
zájemcem rozhodne zastupitelstvo na svém
zasedání dne 4.9.2017.

» ZO rozhodlo o poskytnutí finanèního daru
Andìlé Stromu ivota poboèný spolek
Moravskoslezský kraj, IÈ: 03632661, ve výi
10000,-Kè (provoz mobilního hospice)

» ZO schválilo pronájem nebytových prostor
v budovì Støediska údrby, parc.è. st. 221 v k.ú.
Albrechtièky na dobu urèitou do 30.6.2019,
firmì ELA HABANERA, s.r.o., dle zveøejnìného
zámìru.

» SH ÈMS - Sbor dobrovolných hasièù
Albrechtièky, IÈ: 65472284, ve výi 5 000,- Kè
» ZO schválilo zámìr pøipravit pachtovní smlouvu
pro nájem vymezeného území v areálu Fojtovka.

» ZO schválilo závìreèný úèet obce Albrechtièky
za rok 2016 a vyjádøilo souhlas s celoroèním
hospodaøením obce Albrechtièky za rok 2016
bez výhrad.

Stavební úøad ve Studénce informuje
Stavební zákon je v platnosti s drobnými úpravami ji mnoho let. Pro vysvìtlení ustanovení
stavebního zákona pøedevím v oblasti staveb,
které mùeme provádìt bez povolení, a na které
je potøeba minimálnì územní souhlas, jsme
poádali stavební úøad ve Studénce o poskytnutí
dále uvedené informace. ádáme Vás tímto o
dodrování uvedených zásad stavebního zákona.
Informace k umisování a povolování doplòkových samostatných staveb

Stavební zákon v § 79 odst. 2 vyjmenovává
konkrétní výèet samostatných staveb (nikoliv
pøístaveb), které nevyadují ádné opatøení
stavebního úøadu, tedy tzv. nevyadují nic, jsou
to mj. napø.:
• informaèní a reklamní zaøízení do 0,6m2 (mimo
ochranná pásma pozemních komunikací)
• stoáry pro vlajky do 8m, opìrné zdi do výky
1m, které nehranièí s veøejnì pøístupnými
pozemními komunikacemi nebo veøejným prostranstvím
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• antény do 8m
• oplocení lesních kolek apod., pøitom nesmí
dojít k pøeruení turisticky znaèené trasy
• stavby pro hospodaøení v lesích do 30m2 a 5 m
výky bez podsklepení
• skleník do 40m2 do výky 5m, min. 2m od
hranice pozemku, bez podsklepení
• samostatná stavba do 25m2 do 5m výky,
s jedním nadzemním podlaím, podsklepená
nejvýe do hloubky 3m, na pozemku rodinného
domu, která souvisí nebo podmiòuje bydlení,
min. 2m od hranice sousedního pozemku
• bazén do 40m2, na pozemku rodinného domu,
min. 2m od hranice sousedního pozemku
• terénní úpravy do 1,5m výky nebo hloubky, do
300m2, nehranièící s veøejnými plochami
Avak i u staveb, které tzv. nevyadují nic
stanoví stavební zákon stavebníkovi urèité
povinnosti, které musí respektovat. Tyto povinnosti jsou uvedeny v § 152 stavebního zákona,
který mj. napø. obsahuje, e:
• stavebník je povinen dbát na øádnou pøípravu a
provádìní stavby, pøitom musí mít na zøeteli
zejména ochranu ivota a zdraví osob nebo

zvíøat, ochranu ivotního prostøedí a majetku i
etrnost k sousedství
• o zahájení prací na stavbách osvobozených od
povolení je stavebník povinen v dostateèném
pøedstihu informovat osoby tìmito pracemi
pøímo dotèené.
Dalí doplòkové stavby, které nesplòují
parametry výe vyjmenovaných staveb, ji vdy
vyadují minimálnì zjednoduující postup
stavebního úøadu, a to:
Stavební zákon v § 103 vyjmenovává konkrétní
stavby, které nevyadují stavební povolení ani
ohláení. Tyto stavby vak VDY vyadují umístìní. Pouze umístìní formou tzv. územního
souhlasu (který nahrazuje územní rozhodnutí)
bez dalí potøeby následného povolení, vyadují
napø.:
• samostatné stavby do 25 m2 do 5 m výky,
nepodsklepené, jestlie neobsahují obytné ani
pobytové místnosti, hygienické zaøízení a
vytápìní, neslouí k ustájení nebo chovu zvíøat
(kdy není na pozemku rodinného domu)
• stavby pro zemìdìlství o jednom nadzemním
podlaí do 300m2 a 7m výky, nepodsklepené,
s výjimkou staveb pro ustájení zvíøat èi chovatelství
• stavby pro chovatelství o jednom nadzemním
podlaí do 16m2 do 5m výky, podsklepené
nejvýe do hloubky 3m
• vodovodní, kanalizaèní a energetické pøípojky,
zásobníky pro zkapalnìné uhlovodíkové plyny do
5m3
• zásobníky na vodu a jiné nehoølavé kapaliny do
50m3 a do 3m výky
• oplocení
pokraèování na stranì 4
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• informaèní a reklamní zaøízení od 0,6m2 (nebo
v ochranném pásmu komunikací)
• výrobky plnící funkci stavby, vèetnì základových konstrukcí pod nì
• zpevnìné plochy do 300m2.
Výhodou u vybraných, výe uvedených, samostatných staveb pøi monosti pouití zjednoduujících postupù je, e stavebník nemusí dokládat
projektovou dokumentaci zpracovanou autorizovaným projektantem, ale postaèí jednoduchý
technický popis s pøíslunými výkresy (ze kterých je zøejmý rozsah a úèel stavby). Dále se,
jako u kadé jiné stavby, musí doloit minimálnì
souhlasy vlastníkù sousedních nemovitostí,
stanoviska pøísluných dotèených orgánù a
vyjádøení vlastníkù sítí veøejné technické
infrastruktury k pøípadnému dotèení jejich
vedení nebo ochranných a bezpeènostních
pásem.

Podmínky pro posouzení charakteru jednotlivých
stavebních zámìrù a stanovení podmínek pro
uití konkrétních postupù není jednoduché, proto
(s ohledem na èasté nejasnosti obèanù s uplatòováním stavebního zákona) doporuèujeme
kadý zámìr pøedem konzultovat se stavebním
úøadem. Stavební úøad pøitom zároveò posoudí
soulad zámìru s územním plánem obce.
V souladu s územním plánem obce musí být
kadá stavba, i ta která nevyaduje ádné opatøení stavebního úøadu. Dùleitým kritériem pro
posouzení kadého zámìru je jeho umístìní
v zastavìném území èi nezastavìném území
obce.
Ing. Lubomír Toman, referent odboru SØÚPaR

Upozornìní Finanèního úøadu k dani z nemovitých vìcí
Pokud vlastník nemovitých vìcí dodnes nezaplatil daò z nemovitých vìcí za rok 2017, a tak
uèiní nejpozdìji do 7.7.2017. Tato daò mìla být
vìtinou poplatníkù uhrazena do 31.5.2017.
Jestlie vae dluná daò z nemovitých vìcí
nebude uhrazena v uvedené náhradní lhùtì,
mùe správce danì vymáhat tento nedoplatek
daòovou exekucí dle zákona è.280, daòový øád.

- 16:00 hod., èi mimo úøední dny, ale po pøedchozí telefonické domluvì na 606 727 882, Otakar
Polák, ÚzP N.Jièín - 3.patro, è.dv.419, cca od
6:10 do 13:00 hod. Moná je také platba na
potì sloenkou, kterou jste v prùbìhu dubna a
kvìtna 2017 obdreli od finanèní správy (neplatíte potovné) nebo sloenkou typu A s jejím
vyplnìním Vám jistì poradí pracovníci poty.

Nejrychlejí úhrada dluné danì z nemovitých
vìcí je pøevodem z úètu nebo platba pøímo na
pokladnì finanèního úøadu - Územního pracovitì v Novém Jièínì (ÚzP) - v úøedních dnech
(pondìlí a støeda) mezi 8.00  12.00 hod., 13.00

V pøípadì nejasností ohlednì úhrady této danì 
tedy zda máte daò zaplacenou nebo ne -volejte
ve vední dny mezi 6:00 a 13:00 hod. správci
danì  Otakar Polák, telefon: 606 727 882.
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EKO-KOM a.s.

V roce 2016 nae obec vytøídila a pøedala k vyuití 41,901 tuny odpadu a za to obdrela od spoleènosti EKO-KOM èástku 108 604,- Kè.
Toto mnoství odpadu pøedstavuje úsporu

1 225 919 MJ energie a sníení uhlíkové stopy
o 49,710 tun emisi CO2ekv.

Provoz ordinace MUDr. Frömlové v období prázdnin
ÈERVENEC
3.7.2017

7:00 -10:00 hod. - pouze sestra
Bartoovice
12:30-14:00 hod.
Kunín
4.7.2017
7:30-10:00 hod.
Bartoovice
5.7.-7.7.2017 ordinace uzavøena
18.7.-19.7.2017 ordinace uzavøena
28.7.2017
ordinace uzavøena

SRPEN
4.8.2017
ordinace uzavøena
14.8.-25.8.2017 ordinace uzavøena
Zástup 14.8.-25.8.2017  MUDr. Galiová Andrea,
Kostelní 74/31, Nový Jièín
Po, St, Èt, Pá 8:00-10:00 hod.
Út
12:00-14:00 hod.
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Provoz ordinace MUDr. Michal Pukovec v období prázdnin
Ordinace v Kunínì uzavøena
od 1.7. do 31.8.2017!
7.7.2017 (pátek) - uzavøeny vechny tøi ordinace,
akutní pøípady budou oetøeny na LSPP nemocnice Nový Jièín!
10.7.- 14.7.2017 - dovolená,
zastupující lékaø MUDr. Ale Polách
Ordinaèní doba:
Nový Jièín - tel. 556 303 281
Po:
13:30 - 16 hod
Út:
13:00 - 15 hod
St:
08:00 - 12 hod
Èt:
07:30 - 10 hod
Pá:
12:30 - 14 hod
Pøíbor - tel. 556 725 707:
Po:
07:00 - 11:30 hod
Út:
07:30 - 11 hod
St:
13:00 - 16 hod
Èt:
10:00 - 11:30 hod
Pá:
07:00 - 11 hod

31. 7. 2017 - 20. 8. 2017 - dovolená
zastupující lékaø MUDr. árka Vanerová
Med centrum Nový Jièín tel. 556 794 175
ordinaèní doba - Po: 07:30 - 12:00 hod
Út: 07:30 - 10:30 hod
St: 13:00 - 16:00 hod
Èt: 07:30 - 11:30 hod
Pá: 07:30 - 11:30 hod
3.4.7. 2017 ordinace v Bartoovicích a Novém
Jièínì podle ordinaèních hodin
17.29.7. 2017 ordinace v Bartoovicích a
Novém Jièínì podle ordinaèních hodin
21.31.8. 2017 ordinace v Bartoovicích a
Novém Jièínì podle ordinaèních hodin
Od 1.9. 2017 jsou v provozu vechny ordinace,
vèetnì výjezdù do vesnických poraden

Výlet do Albrechtièek
Den dìtí jsme s naimi áky ze tøídy I.S Z
Sjednocení, Studénka oslavili výletem do
Albrechtièek. Poèasí bylo nádherné, dìti dobøe
naladìné. Cestou pøes CHKO Poodøí jsme úspìnì odolali vem krveíznivým komárùm a na
zaèátku obce u na nás èekalo velké pøekvapení
 hasièské auto. Tím jsme dojeli do hasièárny,
kde jsme si vyzkoueli roztoèit sirénu. Pak jsme
pokraèovali do IC v místní døevìnici. Pod dohledem vodníka Pukvoreèka jsme poskládali velké
puzzle a prohlídli si vìci z dob minulých. Nejvíce
dìti zaujalo staré loutkové divadlo, praèkavalcha a stará kolní lavice. Na høiti u místní
restaurace jsme posvaèili, osvìili se ledovou
tøítí a nakonec jsme si zahráli ping-pong.
Tímto bychom chtìli podìkovat p. Petru

Sklenákovi z SDH za prohlídku hasièárny,
Obecnímu úøadu Albrechtièky za zpøístupnìní
muzea v IC a dárky v podobì upomínkových
pøedmìtù a p. Jarku Sklenákovi za poskytnutý
azyl. Dìti ze tøídy I.S
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Soutì o nejlepí domácí likér
Vyrábíte chutné domácí likéry? Pak neváhejte a
zúèastnìte se soutìe o nejlepí domácí likér!
Zájemci nech dodají své vzorky (cca 0,2 l) pøímo

na dni obce 9.9. 2017 do 14:30 k soutìnímu
stolu. Vzorky ohodnotí nezávislá porota. Tøi
nejchutnìjí nápoje budou ocenìny!

Dìtské rybáøské závody
Dne 17.6.2017 probìhly v areálu Fojtovka tradièní Dìtské rybáøské závody. I pøes pøedpokládanou nepøízeò poèasí, se nám závody povedly.
Nejlepí dìttí rybáøi byli ohodnoceni hodnotnými dary od rybáøských prutù, navijákù a po
podbìrák. Kadý i ménì úspìný rybáø si odnesl
drobný dárek. Nejlepí rybáøka nachytala 7 ks
ryb o celkové délce 96 cm. Na dìti èekaly nejen
vìcné ceny, ale i obèerstvení v podobì dortù a
sladkostí. Na své si pøili i dospìlí. Pro nì jsme
pøipravili po Mlynáøsku opeèené kapry spoleènì
s domácími bramboráèky.
Rádi bychom touto cestou podìkovali vem
sponzorùm za dárky pro dìti a budeme se tìit
na dalí dìtské závody v roce pøítím.
Rybáøi

ALBRECHT
- spolek pro dìti, rodièe, prarodièe, tety i strýce
- pøijïte na dalí akci, zjistíte více
- kde Albert skonèil, my chceme zaèít
- pojïte si s námi celý rok uít
DALÍ AKCI PRO VÁS CHYSTÁME JI V SRPNU......
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Pracovní pøíleitost
Øeditelka Z a M Albrechtièky vyhlauje výbìrové øízení na místo vedoucí kolní jídelny +
úèetní pøíspìvkové organizace. Nástup k 1.9.2017. Blií informace na tel. èísle
556428018 nebo osobnì u øeditelky koly.
Sbìrová soutì
Potøetí za sebou jsme uspìli ve sbìrové soutìi Zelený strom. Pøestoe jsme letos získali
pouze 2. místo, myslím si, e je to skvìlý výsledek. Vem, kteøí nám pomáhali, dìkujeme.

informace ze spoleèenské rubriky

Blahopøejeme

V mìsíci èervenci 2017 oslaví své ivotní jubileum
paní Eulalia Beòová 70 let
pan Ivan Kadava 70 let
Do dalích let jim pøejeme pevné zdraví, hodnì tìstí a spokojenosti.

Léto v plném proudu - Mukáty v kvìtu

foto: Radomír Volek
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