PRAÎMOVSKÉ
OZVùNY
ZPRAVODAJ
29. dubna 2004

Volby do Evropského
parlamentu
Do 2. května 2004 může požádat občan jiného členského státu Evropské
unie obecní úřad, v jehož obvodu má
povolení k pobytu, o zápis do seznamu
voličů, pokud splňuje následující podmínky:
— alespoň druhý den voleb (12. 6. 2004)
dosáhne věku 18 let
— je po dobu nejméně 45 dnů veden
v evidenci obyvatel (od 27. 4. 2004 má
povolení k pobytu)
— projeví svou vůli hlasovat ve volbách
do Evropského parlamentu na území
ČR tím, že podá u obecního úřadu,
v jehož správním obvodu je veden
v evidenci obyvatel, nejpozději 40
dnů přede dnem voleb (do 16.00 hodin 2. května 2004) žádost o zápis do
seznamu voličů. K žádosti přiloží kopii průkazu povolení k pobytu a čestné prohlášení žadatele, ve kterém
uvede svou státní příslušnost, místo
pobytu, adresu volebního obvodu, kde
byl dosud pro volby do Evropského
parlamentu veden ve volební evidenci, a to, že bude hlasovat ve volbách
do EP pouze na území České republiky. Tiskopis žádosti je k dispozici na
obecním úřadu.
Obecní úřad Pražmo hledá zájemce
o práci v okrskové volební komisi při volbách do Evropského parlamentu. Zá-
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jemci se mohou přihlásit osobně na
obecním úřadě nebo telefonicky na čísle
558 692 240, kde obdrží bližší informace.

Termíny svozu odpadů
Svoz odpadu z popelnic
bude od května do října prováděn
v třítýdenním intervalu
vždy ve čtvrtek v těchto termínech:
6. května, 27. května, 17. června,
8. července, 29. července,
19. srpna, 9. září, 30. září, 21. října.
Sběr nebezpečného odpadu
proběhne
před budovou OÚ Pražmo
v sobotu 29. 5. 2004
od 9.30 do 10.00 hodin.
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Rybářské
lístky
Na základě zákona
č. 99/2004 Sb., zákon
o rybnikářství, výkonu
rybářského práva, rybářské stráži, ochraně
mořských rybolovných
zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), § 13 odst. 8, s platností
od 1. dubna 2004 přechází právo vydávat rybářské lístky na obce s rozšířenou
působností. To znamená, že od 1. 4. 2004
vydává rybářské lístky Městský úřad ve
Frýdku–Místku, Palackého 115 (dříve
okresní úřad), odbor životního prostředí
a zemědělství, 4. patro, kancelář č. 421,
paní Kozelská a Harniková.
Úřední hodiny:
pondělí, středa
8.00—17.00 hodin,
čtvrtek
13.00—15.00 hodin.

Dávky státní sociální
podpory vyplácí úřad
práce
V souvislosti s účinností zákona č.
453/2003 Sb., kterým se mění zákon č.
117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
ve znění pozdějších předpisů, přešla povinnost zabezpečit výplatu dávek státní
sociální podpory od 1. 4. 2004 na úřad
práce.
Jedná se o tyto dávky: přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, příspěvek na dopravu (vyplácí se
do června 2004), rodičovský příspěvek
(pro poskytnutí této dávky již není od
1. 1. 2004 omezena výše příjmů rodiče,
zejména matky, který pečuje o dítě do
4 let věku), dávky pěstounské péče, zaopatřovací příspěvek, porodné, pohřebné.
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Doposud na území bývalého okresu
Frýdek–Místek dávky státní sociální
podpory vyplácel Městský úřad Frýdek–
Místek, odbor sociální péče a státní podpory prostřednictvím 8 kontaktních
míst.
Od 1. 4. 2004 bude tyto dávky vyplácet
Úřad práce ve Frýdku–Místku. Občané
budou i nadále vyřizovat veškeré náležitosti potřebné pro výplatu dávek na stávajících kontaktních místech, tj. pro občany Pražma v budově Městského úřadu
na Palackého ulici 115 ve Frýdku–Místku, kanceláře č. 129 až 139, telefon:
558 609 511 — 521.
Kontaktní adresa pro doručování písemností: Úřad práce ve Frýdku–Místku,
kontaktní místo státní sociální podpory, Palackého 115, 738 02 Frýdek–Místek. Úřední hodiny pro občany budou
zachovány v rozsahu:
pondělí, středa
8.00—17.00 hodin,
čtvrtek
13.00—15.00 hodin.
Výplata dávek sociální péče do sociální potřebnosti (životního minima) bude od 1. 4. 2004 i nadále zabezpečována
Městským úřadem Frýdek–Místek, odborem sociální péče, který se nyní nachází rovněž v budově na Palackého
ulici 115.
Dávky sociální péče pro nezaměstnané se vyřizují na přepážkovém pracovišti ve 3. nadzemním podlaží, v kanceláři
č. 351. Dávky sociální péče pro rodiny
s dětmi se vyřizují ve 3. nadzem. podlaží,
kanceláře č. 325, 327—331. Dávky péče
o seniory a zdravotně postižené se vyřizují ve 3. nadzem. podlaží, kanc. č. 332
a 333, dávky pro těžce zdravotně postižené nadále v přízemí, kanceláře č. 142
a 143.
Adresa pro doručování písemností:
Městský úřad Frýdek–Místek, odbor sociální péče, Palackého 115, 738 22 Frýdek–Místek.
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Občanský průkaz —
nejdůležitější doklad
občana
Občanský průkaz je veřejná listina,
kterou občan prokazuje své jméno, příjmení, rodné číslo, podobu a státní občanství České republiky, jakož i další
údaje v ní zapsané podle zákona č.
328/1999 Sb., o občanských průkazech.
Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý
pobyt na území České republiky. Tuto
povinnost má i občan, jehož způsobilost
k právním úkonům byla rozhodnutím
soudu omezena. Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti
k právním úkonům, může mít občanský
průkaz jen v případě, že o jeho vydání
požádá soudem ustanovený opatrovník.
Občanský průkaz je zakázáno ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat jej
při vstupu do objektů nebo na pozemky.
Vydání občanského průkazu
O občanský průkaz žádá občan starší
15 let. Za občana mladšího 15 let žádá
o vydání občanského průkazu jeho zákonný zástupce, a to nejdříve 60 dnů
před dovršením 15 let věku takového občana a nejpozději v den dovršení 15 let
jeho věku.
Žádost o vydání občanského průkazu
podává občan osobně nebo prostřednictvím pověřeného zástupce (tento zástupce nemusí mít plnou moc a ve vztahu k žadateli nemusí být v příbuzenském vztahu). Žádost není možno odeslat elektronicky prostřednictvím internetu (občan by nemohl současně předložit doklady potřebné pro vydání občanského průkazu).
Obecně se může občan se žádosti o vydání občanského průkazu obrátit na
kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obecní úřad pově-
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řený vedením matrik a v územně členěných statutárních městech na úřad
městského obvodu nebo úřad městské
části pověřený vedením matrik. Vyhotovený občanský průkaz si může občan
převzít na obecním úřadu pověřeném
vedením matrik podle místa svého trvalého pobytu, jestliže o to v žádosti požádá. Jinak je povinen si převzít občanský
průkaz na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, který je příslušný k jeho vydání.
Ve městě Frýdek–Místek je o občanský
průkaz možné požádat a rovněž si jej
i vyzvednout na dvou místech v budovách Městského úřadu Frýdek–Místek,
a to na přepážkových pracovištích ve 2.
NP v budově Palackého 115 (bývalá „nová přístavba“ okresního úřadu), nebo
v kanceláři č. 219 ve 2. NP v budově Radniční 1148 v úředních hodinách.
Občan je povinen převzít občanský
průkaz osobně. Za občana, kterému byla
rozhodnutím soudu omezena či zbavena způsobilost k právním úkonům, přebírá a podepisuje občanský průkaz opatrovník.
Předkládané doklady
Na úřadě musí občan předložit:
— vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu
— jednu fotografii
— doklady stanovené zákonem (viz. níže)
— případně další doklady osvědčující
skutečnosti zapisované do občanského průkazu na žádost občana, nebo
potřebné k odstranění zjištěných
rozporů v údajích na žádosti s údaji
v evidenci obyvatel nebo v evidenci
občanských průkazů.
Nad rámec dokladů uvedených výše
předkládá
a) zákonný zástupce k vydání prvního
občanského průkazu při dovršení
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b)

c)

d)

e)
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věku 15 let věku občana také rodný
list a osvědčení o státním občanství nebo platný cestovní doklad
občan k vydání občanského průkazu při skončení jeho platnosti nebo náhradou za dosud platný průkaz také dosavadní občanský průkaz (a přestože to zákon nestanoví,
je v těchto případech vhodné předložit také rodný list nebo rodný
a křestní list a doklad o rodinném
stavu, abychom předešli případným nesrovnalostem)
občan k vydání občanského průkazu
při změně údaje také dosavadní
občanský průkaz a doklad o změně
nebo doklad potvrzující nový údaj
(např. oddací list, úmrtní list, pravomocné rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti k právním úkonům, pravomocné rozhodnutí soudu o uložení trestu zákazu pobytu,
doklad o získání akademického titulu)
občan k vydání občanského průkazu
náhradou za ztracený, odcizený
nebo zničený (občan nemůže
předložit dosavadní občanský průkaz) také rodný list nebo rodný
a křestní list, doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno
na jiném předkládaném dokladu
a potvrzení o občanském průkazu
(toto potvrzení je občanovi vydáno
při nahlášení ztráty, odcizení nebo
zničení občanského průkazu)
občan k vydání občanského průkazu
po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství také rodný list nebo rodný
a křestní list, doklad o rodném čísle,
jestliže není rodné číslo uvedeno
na jiném předkládaném dokladu,
doklad o státním občanství a doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství

f) opatrovník k vydání občanského
průkazu pro občana zbaveného
způsobilosti k právním úkonům
také rodný list nebo rodný a křestní
list občana, doklad o rodném čísle
občana, jestliže není rodné číslo
uvedeno na jiném předkládaném
dokladu, doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo
žil v manželství, rozhodnutí soudu
o zbavení občana způsobilosti
k právním úkonům, svůj občanský
průkaz a doklad o ustanovení
opatrovníkem
g) občan, jemuž soud zrušil rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům také doklad o zrušení rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům, rodný
list nebo rodný a křestní list, doklad o rodném čísle (jestliže není
rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu), doklad o rodinném stavu (jde-li o občana,
který žije nebo žil v manželství)
a dosavadní občanský průkaz, pokud mu byl vydán
Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. Při přijetí vyplněné žádosti se občanovi předložené doklady vrátí. Dosavadní občanský průkaz nebo potvrzení
o občanském průkazu odevzdá občan
při převzetí nového občanského průkazu.
Údaje zapisované do občanského
průkazu
Občanský průkaz obsahuje údaje stanovené zákonem, dále vyobrazení podoby občana a jeho podpis. Podpis občana
se nevyžaduje, pokud je jeho opatření
spojeno s těžko překonatelnou překážkou.
Povinným údajem zapisovaným do
občanského průkazu je jméno, příjmení,
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rodné příjmení, datum, místo a okres
narození (u občanů narozených v cizině
pouze stát narození), rodné číslo, pohlaví, státní občanství, rodinný stav a trvalý
pobyt občana, doba platnosti občanského průkazu, datum jeho vydání a úřad,
který jej vydal a dále strojově čitelná zóna, do níž se zapisují strojově čitelné
údaje v tomto pořadí — typ dokladu,
kód vydávajícího státu, příjmení a jméno občana, číslo a série občanského průkazu, státní občanství, datum narození,
pohlaví, doba platnosti občanského
průkazu, část rodného čísla za lomítkem
a kontrolní číslice, které jsou číselným
vyjádřením vybraných údajů ve strojově
čitelné zóně.
U občana, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním
úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, je povinným údajem zapisovaným
do občanského průkazu tato skutečnost,
a u občana zbaveného způsobilosti
k právním úkonům též jméno, příjmení,
rodné číslo a trvalý pobyt opatrovníka.
Je-li opatrovníkem ustanoven orgán
místní správy, popřípadě jeho zařízení,
uvede se jeho název a sídlo. U občana,
kterému byl rozhodnutím soudu uložen
trest zákazu pobytu, je povinným údajem uložení tohoto trestu.
Nepovinným údajem zapisovaným
na žádost občana do občanského průkazu je
a) označení absolventa vyšší odborné
školy, akademický titul, stavovské
označení, jiný titul absolventa vysoké školy nebo vědecká hodnost;
získal-li občan více titulů nebo vědeckých hodností, zapíše se pouze
jeden titul a jedna vědecká hodnost
podle výběru občana
b) jméno, příjmení a rodné číslo manžela,
c) jméno, příjmení a rodné číslo dítěte
do 15 let.
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Žádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které doposud neměl
zapsané v občanském průkazu, je povinen předložit doklad o jejich získání.
V případě, že občan získal vyšší odborné
vzdělání, vysokoškolské vzdělání a příslušný titul v zahraničí, je povinen předložit doklad o uznání vysokoškolského
vzdělání a příslušného titulu. Žádá-li občan o zápis manžela, je povinen předložit oddací list a v případě žádosti o zápis
dítěte do 15 let je nutné předložit rodný
list tohoto dítěte.
Nelze-li všechny požadované nepovinné údaje zapsat z důvodu nedostatku
místa na občanském průkazu, určí občan, které z nich se zapíší.
Správní poplatky
Správní poplatek za vydání občanského průkazu náhradou za platný průkaz
se strojově čitelnou zónou (ID karta zelené barvy) na žádost občana v jeho
osobním zájmu činí 100 Kč, změna nebo
doplnění jiných než základních údajů
(tzv. nepovinné údaje — titul nebo vědecká hodnost, manžel, dítě do 15 let)
v občanském průkazu se strojově čitelnou zónou činí 25 Kč. V ostatních případech se správní poplatek nevybírá.
Lhůty pro vyřízení
Občanský průkaz bude vydán do 30
dnů od předložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání příslušnému
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
Doba platnosti občanského
průkazu
Doba platnosti občanského průkazu je
při jeho vydání
a) 5 let u občanů ve věku od 15 do 20
let
b) 10 let u občanů starších 20 let.
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Doba platnosti občanského průkazu
skončí, jestliže
a) uplyne doba v něm vyznačená
b) je poškozen tak, že zápisy v něm
uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost
c) obsahuje neoprávněně provedené
změny nebo nesprávné údaje s výjimkou případů uvedených v následujícím odstavci
d) je ohlášena jeho ztráta nebo odcizení
e) došlo u občana k podstatné změně
podoby
f) byla občanovi rozhodnutím soudu
omezena způsobilost k právním
úkonům nebo byl zbaven způsobilosti k právním úkonům a tato skutečnost není vyznačena v občanském průkazu
g) byl občanovi rozhodnutím soudu
uložen trest zákazu pobytu a tato
skutečnost není vyznačena v občanském průkazu
h) občan pozbyl státní občanství,
zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého.
Povinnosti občana
Občan je povinen
a) chránit občanský průkaz před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a zneužitím,
b) ohlásit neprodleně kterémukoliv
obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností nebo obecnímu úřadu
pověřenému vedením matrik, že
nastaly skutečnosti uvedené pod
písm. a); v případě odcizení občanského průkazu je možno ohlásit tuto skutečnost též policii,
c) požádat o vydání nového občanského průkazu do 10 dnů ode dne,
kdy došlo ke skončení platnosti občanského průkazu z některého dů-
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d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

vodu uvedeného v čl. „Doba platnosti“ dle písm. a) až e)
požádat o vydání nového občanského průkazu do 10 dnů ode dne,
kdy došlo ke změně místa trvalého
pobytu nebo kdy nabylo právní
moci rozhodnutí o zrušení údaje
o jeho místě trvalého pobytu z moci úřední
požádat o vydání nového občanského průkazu do 10 dnů po obdržení oddacího listu
požádat o vydání nového občanského průkazu do 10 dnů po nabytí
právní moci rozhodnutí soudu
o uložení trestu zákazu pobytu
požádat o vydání nového občanského průkazu do 10 dnů po nabytí
právní moci rozhodnutí soudu
o omezení způsobilosti k právním
úkonům
odevzdat do 10 dnů občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který jej vydal, nebo obecnímu úřadu pověřenému
vedením matrik podle místa svého
trvalého pobytu, jestliže ukončil
trvalý pobyt na území České republiky, pozbyl státní občanství nebo
bylo prokázáno, že není občanem
České republiky
odevzdat dosavadní občanský průkaz nebo potvrzení o občanském
průkazu anebo potvrzení o změně
místa trvalého pobytu a potvrzení
o změně rodinného stavu, popřípadě změně příjmení v souvislosti se
změnou stavu sňatkem obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik v místě jeho
trvalého pobytu při převzetí nového občanského průkazu
dostavit se ve stanovené lhůtě na
vyzvání k obecnímu úřadu obce

Pražmovské ozvěny
s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu
nebo obecnímu úřadu pověřenému
vedením matrik v místě jeho trvalého pobytu za účelem provedení
úkonů souvisejících s vydáním občanského průkazu.
Povinnosti dalších osob
Každý, kdo nalezne cizí občanský průkaz, potvrzení o občanském průkazu,
potvrzení o změně místa trvalého pobytu, potvrzení o změně rodinného stavu,
popřípadě změně příjmení v souvislosti
se změnou stavu sňatkem, je povinen jej
odevzdat do 10 dnů kterémukoli obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
nebo obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik anebo policii. Stejnou povinnost má i občan, který ohlásil ztrátu
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občanského průkazu, jestliže dosavadní
občanský průkaz nalezne nebo jej získá
zpět jinak.
Každý, kdo má v držení občanský průkaz zemřelého občana nebo občana
prohlášeného za mrtvého, je povinen jej
odevzdat bezodkladně nejbližšímu
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik.
Opatrovník je povinen odevzdat občanský průkaz občana, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti
k právním úkonům, do 15 dnů ode dne,
kdy usnesení soudu o jeho jmenování
nabylo právní moci, obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností, který občanský průkaz vydal, nebo obecnímu
úřadu pověřenému vedením matrik
podle místa trvalého pobytu občana.
Ing. Patrik Žondor

KINO RA·KOVICE
Vážení diváci, předkládáme vám následující program na KVĚTEN 2004. Cena
vstupenek je stále stejná: 32, 34, a 36 Kč +1 Kč příplatek na fond kinematografie.

KVĚTEN 2004
Sobota 1. května v 17.30 hod.
ÚSMĚV MONY LISY
Romantický film USA v hl. roli Julia
Robertsová. Poutavý příběh z let 19531954, který sleduje osud půvabné kantorky a několika jejích žaček.
Film je přístupný, délka 120 min.
Sobota 8. května v 17.30 hod.
KRAJINA STŘELCŮ
Western USA, v hl. roli Kevin Costner.
Film má podobné zpracování jako „Tanec s vlky“. Čtyři přátelé bojují proti

tyranskému šerifovi ve jménu zachování svobody, cti a spravedlnosti.
Přístupnost 12 let, délka filmu 139
min.
Středa 12. května v 10.00 hod.
ZAHRADNÍKŮV ROK
Pohádkové pásmo pro naše nejmladší
diváky z MŠ. Pásmo se skládá ze šesti
samostatných pohádek (Lakomá Barka, Stromek, Jak Žofka zachránila levharta, Zahradníkův rok, O poctivém
Matějovi, Zvěřinec). Zveme i veřejnost,
délka pásma 65 min. Cena 12 Kč.
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Sobota 15. května
KINO NEHRAJE
Sobota 22. května v 17.30 hod.
NA PLNÝ PLYN
Akční, kriminální sportovní film Francie — širokoúhlá projekce. Hlavní natáčení probíhalo v červnu 2002 během
čtyřiadvacetihodinového závodu Le
Mans.
Děj zachycuje přímočarou zápletku,
která slouží k demonstraci rychlých
aut, zběsilých jízd a honiček na sněhu
a ledu, na horských silnicích i na závodním okruhu.
(102 min.), přístupnost 12 let.

básníků a současným zpracováním.
Dále se rozvíjejí osudy hlavních protagonistů. Stále romanticky založený lékař Štěpán a jeho přítel Kendy nejsou
na tom zrovna nejlépe, ale na další zápletky se přijďte podívat — učitě to
bude stát za to.
(115 min.), film je přístupný.

Sobota 29. května v 17.30 hod.
JAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ NADĚJI
Komedie ČR. Takřka dvaadvacet let
uplynulo mezi posledním snímkem

Pfiijímáme objednávky na

rozkrmená krÛÈata
kanadská ‰irokoprsá
stáfií 7 t˘dnÛ, cena 170 Kã/kus
Rozvoz a prodej 5. kvûtna 2004 — stfieda
pfiíjem objednávek a informace
Morávka Penzion u pfiehrady
Morávka Smí‰enka
Dobrá paní Hada‰ãoková
Komorní Lhotka fiezník
PraÏmo Ïelezáfiství u Travného

tel. 558 691 025, mobil 606 862 947
tel. 558 691 103
tel. 558 641 780, mobil 604 382 505
tel. 558 694 995
tel. 558 692 232

KrÛty se budou prodávat 5. 5. 2004
Dobrá parkovi‰tû u kostela
Komorní Lhotka
PraÏmo hotel Travn˘
Morávka u Obecního úfiadu

14.00
14.30
15.30
16.15

hod.
hod.
hod.
hod.

Pražmovské ozvěny
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STAVEBNÍ FIRMA
JIŘÍ FLUKSA

nabízí
❒ obkladačské a dlaždické práce ❑
❒ veškeré zednické práce ❑
❒ zámkové dlažby ❒
❑ opravy balkónů a teras ❑
❒ stavby plotů ❒
❒ zateplování budov ❑
❒ STŘECHY — provádíme opravy, rekonstrukce,
výměny střešních krytin, pokrývání novostaveb ❑

❒ klempířské práce ❒
❒ tesařské práce ❑
Kontakt: Mattys group — Jiří Fluksa
Příborská 12/1585 (areál bývalého Řempa v Místku)
Tel./fax: 558 647 555, Mobil: 608 877 165,
e–mail: mattys.group@quick.cz

Pražmovské ozvěny – nepravidelný zpravodaj obce Pražmo.
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