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Územní plán
V současné době připravuje zastupitelstvo obce návrh změny územního
plánu, aby lépe vyhovoval současným
potřebám rozvoje naší obce. Každý
občan může předložit své náměty,
o nichž se domnívá, že by neměly
v územním plánu chybět. Proto bychom si měli připomenout, co je
územní plán a k čemu slouží.
Územní plán obce stanovuje funkční
využití území. To znamená, že rozděluje celé území obce do jednotlivých
ploch a určuje, k čemu má příslušná
plocha sloužit. Mezi urbanizovanými
plochami můžeme najít plochy individuálního a hromadného bydlení, občanského vybavení, rekreace a sportu,
rekreačního bydlení, výrobních a podnikatelských aktivit, výrobních služeb,
zemědělské výroby a zeleně. Územní
plán dále obsahuje obecné zásady regulace staveb.
Územní plán má část směrnou a část
závaznou. Směrnou část může změnit
samotný pořizovatel (zastupitelstvo
obce), závazná část může být změněna jen složitým projednáváním jednotlivých fází, jimiž jsou zadání, koncept
řešení a konečný návrh územně plánovací dokumentace. V každé fázi musí být příslušný návrh vystaven po do-
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bu 30 dnů, aby se k dokumentaci mohli vyjádřit všichni občané a příslušné
orgány. Ve fázi konceptu, který může
mít i několik variant, probíhá veřejnoprávní projednání s odborným výkladem. Na základě připomínek občanů
a orgánů státní správy vydá pořizovatel své rozhodnutí k jednotlivým námitkám, teprve pak může nechat zpracovat vlastní návrh územního plánu,
který musí být projednán stejným
způsobem jako koncept řešení.
Pořizovatel územně plánovací dokumentace může rozhodnout o funkčním využití některé plochy i při nesouhlasu vlastníků pozemků, protože
územní plán nezasahuje do vlastnických práv. Určitou výjimkou jsou veřejně prospěšné stavby, které musí být
v územním plánu přesně vyznačeny.
U těchto staveb by při jejich realizaci
mohlo dojít za určitých podmínek dokonce k vyvlastnění pozemků, proto
by je měl pořizovatel řádně projednat
s vlastníky pozemků a měl by svým
rozhodnutím pokud možno respektovat jejich připomínky. Veřejně prospěšných staveb naštěstí nebývá mnoho, nejčastěji se jedná o místní komunikace, chodníky, autobusové zastávky
a podobně. V žádném případě nelze
považovat za veřejně prospěšnou stavbu například výstavbu rodinných
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domků. Vlastníka pozemku, který je
začleněný do plochy individuálního
bydlení a tedy plánovaný pro tuto výstavbu, nemůže nikdy nikdo donutit
k prodeji svého pozemku. Záleží tedy
jen na něm, zda vůbec někdy na svém
pozemku nějakou stavbu dovolí.
Schvalování územně plánovací dokumentace je proces nesmírně složitý
a časově náročný. Na pořízení dokumentace musí obec vynaložit nemalé
náklady. Proto chce zastupitelstvo obce pečlivě připravit změnu územního
plánu, aby co nejlépe sloužil dalšímu
rozvoji obce Pražmo.

Ing. Jindřich Vymětalík

Náklady na provoz
hasičské zbrojnice
a požární ochranu
Zastupitelstvo obce ve spolupráci
s kontrolním výborem projednalo
a uzavřelo problematiku vysokých nákladů na provoz hasičské zbrojnice
a zajištění požární ochrany v obci v roce 2002. Můžeme tedy shrnout projednané závěry šetření a navržená opatření.
V červnu byla podepsána a schválena smlouva o vzájemné spolupráci při
zabezpečování úkolů požární ochrany
a užívání hasičské zbrojnice včetně výcvikového areálu mezi Obcí Pražmo
a Sborem dobrovolných hasičů Pražmo. Smlouva řeší vlastní zajišťování
požární ochrany v obci, užívání a údržbu hasičské zbrojnice, péči o technické
vybavení a užívání výcvikového areálu.

Náklady na vytápění za rok 2002 byly rozpočítány podle nově stanovené
započitatelné plochy v souladu s vyhláškou č. 372/2001 tak, aby také jednotliví nájemníci nesli náklady na vytápění společných prostor. Podle nového výpočtu zaplatí nájemníci za teplo 46 950 Kč, zbylých 42 551 Kč zaplatí
obec.
Náklady na technické prohlídky
a opravy vozidel, pohonné hmoty,
ochranné oděvy a obuv, školení a část
nákladů na vytápění (garáže a přilehlé
sklady) ve výši 45 850 Kč ponese obec,
protože vyplývají z její zákonné povinnosti na zajištění požární ochrany.
Na základě objednaných výpisů telefonních hovorů bylo zjištěno, že „prokazatelně“ soukromé telefonní hovory
stály 1 839,30 Kč, z toho byla obci
uhrazena částka 1 800 Kč. Zbylé náklady připadají na ostatní hovory a na
paušální poplatky. Přemístěním telefonního přístroje z veřejně přístupného místa do uzamčeného prostoru se
zajistí zneužití k soukromým hovorům, veškeré hovory nad rámec paušálu uhradí SDH. Zastupitelstvo obce
považuje tuto otázku za vyřešenou.
Vysoká spotřeba vody vznikla pravděpodobně na WC, které má v pronájmu pan Hruboň. Závada byla začátkem roku odstraněna, po uzavření
účetnictví letošního roku bude zjištěno, na kolik se spotřeba vody snížila
a budou přesněji vyčísleny zvýšené
náklady minulých let, na jejichž úhradě by se měl nájemník podílet.
Parkování soukromého vozidla bylo
v minulosti ústně povoleno, vozidlo
nikdy nebránilo výjezdu ostatních vozidel. Dnes již toto vozidlo v garážích
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neparkuje a zastupitelstvo obce nepovažuje za nutné dále se tímto problémem zabývat.
Stavby ve výcvikovém areálu nebyly
nikdy geometricky zaměřeny a pouze
část byla zkolaudována. Obec proto
zajistila zaměření všech staveb, aby
mohly být ve spolupráci se stavebním
úřadem legalizovány.
Kontrolní výbor se domnívá, že ze
strany obce nedošlo k porušení platných předpisů. Byla přijata taková
opatření, aby obec v budoucnu nemusela platit více, než je nutné. Byla také
dána výpověď z bytu panu Poledníkovi, protože podle smlouvy zajišťuje
úklid a údržbu SDH, a proto není nutná funkce domovníka. Zastupitelstvo
obce má zájem do uvolněného bytu
přestěhovat obecní úřad, aby byla celá
budova pro obec lépe využita.

K nejvýznamnějším změnám patří povinnost přihlásit psa do 3 měsíců, při
nezaplacení některého poplatku je
možné jeho zvýšení až na trojnásobek.
Výše jednotlivých poplatků se nemění,
pouze u poplatku za užívání veřejného
prostranství se nově zavádí poplatek
za provádění výkopových prací ve výši
10 Kč za metr čtvereční denně.
Dotace na vybavení jednotky SDH
— Zastupitelstvo obce schválilo
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na věcné
vybavení jednotky SDH. Dotace činí
26 tisíc Kč.
Projekt na chodníky — Zastupitelstvo obce schválilo vypracování projektu na první dvě etapy výstavby
chodníků. Jedná se o chodník u kaple
a o chodník do Rovně.

Svoz odpadů z popelnic

Z jednání zastupitelstva
obce
Informace o projektu vytápění biomasou — Místostarosta podal informaci o průběhu přípravných prací na
projektu centrálního vytápění obce biomasou. O případném pokračování
v tomto projektu zastupitelstvo rozhodne až po předložení předběžného
ekonomického vyhodnocení.
Novela vyhlášky o místních poplatcích — Z důvodu novely zákona
o místních poplatcích musela být novelizována také vyhláška o místních
poplatcích č. 3/03. Novela reaguje na
změny, které ze zákona vyplývají.

bude od října opět
ve dvoutýdenních intervalech.
První svoz je 9. října a pak vždy
ve čtvrtek v lichých týdnech.

Sběr pneumatik
se uskuteční
v pondělí 27. října 2003
odpoledne
u obecního úřadu.
Od pátku 24. října je možno
pneumatiky ukládat
u budovy obecního úřadu vedle
kontejnerů na separovaný odpad.
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Sociální dávky budou
od 22. září v Místku
a usnadní se jejich
vyřizování
Občané vyřídí dávky sociální péče
a dávky státní sociální podpory
v jedné budově Městského úřadu
Frýdek–Místek na ulici Palackého 115
(budova bývalého okresního úřadu)
Zároveň upozorňujeme,
že Okresní správa sociálního
zabezpečení po přestěhování
z hotelového domu na ulici Pionýrů
v Místku od 25. 9. 2003
zahajuje provoz rovněž
v budově na Palackého 115 v Místku
Informace k přemístění oddělní
sociální péče
Od 22. září 2003 je oddělení péče
o nezaměstnané, oddělení péče o rodinu a dítě, oddělení péče o seniory
a zdravotně postižené občany a provozní oddělení odboru sociální péče a státní podpory přestěhováno z budovy
Městského úřadu Frýdek–Místek na
Radniční 1149 ve Frýdku do budovy
Městského úřadu Frýdek–Místek na
ulici Palackého 115 v Místku. V další
části článku podáváme upřesňující informace dle jednotlivých oddělení. Základní údaje o umístění jednotlivých
oddělení sociální péče budou taky poskytovány na informacích v přízemí
budovy Palackého 115, tel. 558 609 444.
Vzhledem k tomu, že provoz jednotlivých oddělení bude probíhat přechodně v návaznosti na omezené prostorové možnosti, upozorňujeme klienty, aby se při vyřizování svých zále-
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žitostí řídili danými pokyny. Současně
se předem omlouváme za případné
drobné problémy, které se při zavádění vyřizování sociálních dávek v nových kancelářích mohou zpočátku vyskytnout.
Provozní oddělení
Dříve zajišťovalo vydávaní tiskopisů
žadatelům o dávky sociální péče
v úředních i neúředních dnech v informační kanceláři sociální péče. Zde
se v úřední dny hlásili i klienti oddělení péče o nezaměstnané a části oddělení péče o rodinu a dítě. Po přestěhování tato možnost již nebude, vše potřebné se dozvíte přímo u sociálních
referentů příslušných oddělení a to
pouze v úředních dnech. Provozní oddělení se dále zabývá vymáháním pohledávek vzniklých na dávkách sociální péče (kancelář č. 414 ve 4. nadzemním podlaží) a zajišťováním provozních záležitostí celého odboru
(kancelář č. 140 v 1. nadzemním podlaží. Vymáhání pohledávek bude věnována zvýšená pozornost.
Oddělení péče o nezaměstnané
Jednání s klienty bude probíhat ve 3.
nadzemním podlaží budovy Palackého
115 v Místku — přepážkové pracoviště.
V souvislosti s přestěhováním upozorňujeme klienty, kteří bydlí v hotelových domech a ubytovnách a dávka
soc. péče jim byla vyplácena 1. úřední
den po vydání platebního poukazu sociálním referentem, že s účinností od
1.10. 2003 bude předán jmenný seznam klientů do pokladny v budově
Palackého 115 a na základě tohoto
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seznamu budou vyplaceni vždy
1. úřední den v měsíci. Nemusí se tedy
hlásit u svého sociálního referenta,
pouze v případě reklamací.
Dále upozorňujeme klienty, že určené pravidelné výplaty dávek sociální
péče budou i nadále probíhat ve stanovených termínech na pokladnách
v budově Městského úřadu Frýdek–
Místek na Radniční 1148 ve Frýdku.
Pouze mimořádně poskytované dávky, budou vypláceny pokladnou v budově Palackého 115, po předložení
platebního poukazu, vydaného sociálním referentem.
Vzhledem k novému prostorovému
uspořádání je zrušen dosavadní systém informací a vyvolávání. Veškeré
informace obdrží klienti u sociálního
referenta v příslušné přepážce.
Při příchodu k přepážkám věnujte
zvýšenou pozornost novému rozdělení klientů, protože z kapacitních důvodů nebylo možno zachovat původní. U některých klientů dojde ke změně sociálních referentů. Jednotlivé
přepážky budou na viditelném místě
označeny a abecedně rozděleny s uvedením jmen příslušných sociálních referentů.
Doporučujeme klientům, kteří docházejí na kontroly, aby své návštěvy
vykonávali převážně v době od
10.00—11.30 hod. a od 12.00—14.00
hod., kdy je nejkratší čekací doba.
Oddělení péče o rodinu a dítě
Kanceláře sociálních referentů se
nacházejí ve 3. nadzemním podlaží
budovy Palackého 115 na číslech 325,
327, 328, 329, 330 (dávky sociální péče z důvodu nízkých příjmů) a 331
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(příspěvek na výživu). Nadále se klienti rozdělují dle místa trvalého pobytu — je viditelně označeno na jednotlivých kancelářích. Úřední dny zůstávají v pondělí a ve středu od 8 do 17
hodin. Po dohodě se sociálním referentem je možno si domluvit i jiný termín. V neúředních dnech nebudou
neohlášení klienti přijímáni (zpracovávají se žádosti, sociální. referenti
provádějí sociální šetření v domácnostech klientů apod.). Je zrušen systém
vyvolávání jednotlivých klientů, tito
docházejí přímo k sociálním referentům.
Doklady potřebné k vyřízení dávek
sociální péče je možno získat v úředních dnech u sociálních referentů.
V neúředních dnech získáte základní
tiskopisy a pokyny v prostoru k tomu
vyhrazeném ve 3. nadzemním podlaží
— například tiskopis na potvrzení příjmu, evidence na úřadu práce apod.
Dávky sociální péče z důvodu nízkých příjmů se nadále vyplácejí v pokladnách Městského úřadu Frýdek–
Místek v budově na ulici Radniční
1148 ve Frýdku ve výplatních termínech, o kterých je každý příjemce dávky informován sociálním referentem.
Další možností zůstává výplata dávky
na účet, pro příjemce dávek z přilehlých obcí i poštovní poukázkou.
Od července 2003 je součástí oddělení péče o rodinu a dítě, odboru sociální péče a státní podpory i příspěvek
na výživu dítěte (podle zákona č.
482/1991 Sb. paragrafu 5). Tento příspěvek vyřizuje v 3. nadzemní podlaží
v kanceláři č. 331 — paní Brodová. Jeho výplata je nadále prováděná pouze
poštovní poukázkou anebo na účet.
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Oddělení péče o seniory a zdravotně postižené občany
Příspěvky pro seniory a občany
zdravotně postižené, které byly poskytovány ve Frýdku v budově Radniční
1149 se vyřizují v Místku v budově
Městského úřadu Frýdek–Místek na
Palackého 115 v kancelářích č. 332 a č.
333 ve 3. nadzemním podlaží. Dávky,
které jsou poskytovány těžce zdravotě
postiženým občanům, zůstávají nadále ve stávajících prostorách v přízemí
budovy Palackého 115 v kancelářích č.
141, 142 a 143 v Místku.

Burza dětského ošacení
Sdružení rodičů při MŠ Pražmo
pořádá
Burzu dětského ošacení
v budově hasičské zbrojnice.
Výkup:
2. 10. 2003 od 15 do 18 hod.
Prodej:
3. 10. 2003 od 15 do 18 hod.

Ing. Petr Mikulec,
vedoucí odboru sociální péče
a státní podpory

KINO RA·KOVICE
ŘÍJEN 2003
SOBOTA 4. 10. — RYTÍŘI ZE ŠANGHAJE
v 17.30 hod., 114 min., přístupný
Širokoúhlá akční komedie USA a VB.
Pokračování úspěšné komedie Tenkrát
na Východě, v hl. roli Jackie Chan. Snímek se natáčel převážně v Praze (ale
také v Karlových Varech, Kutné Hoře,
Terezíně či v Hluboké nad Vltavou) za
účasti českých filmařů.
STŘEDA 8. 10. — ŠVEC A ČERT
v 10.00 hod.
Dopolední představení pro naše nejmenší diváky z MŠ. Volná místa i pro
veřejnost.
Cena 12 Kč

PÁTEK 10. 10. — KRYSAŘ
63 min., příst. 12 let
Dopolední představení pro II. stupeň
základních škol.
Příběh lásky, hříchu a naděje, zrozený
v ďábelském tempu jediné noci. Příběh vyšel ze staré německé legendy
o Krysaři a městu Hameln, jíž dal v roce 1911 poetickou literární podobu
Viktor Dyk.
SOBOTA 11. 10. — JÁDRO
v 17.30 hod., 135 min., příst. 12 let
Sci-fi katastrofický film USA, SRN
a Kanada. Země se zase jednou ocitá
před nezvratnou zkázou. Ta kupodivu
nepřichází z vesmíru, ale přímo z hlubin planety. Film v ŠÚ provedení.
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SOBOTA 18. 10. — NUDA V BRNĚ
v 17.30 hod., 103 min., příst. 12 let
Smutná komedie ČR. Sám režisér hovoří „o dojemném příběhu o lásce“.
V průběhu jednoho dne a jedné noci
se prolínají osudy několika obyvatel
Brna. V hl. roli Miroslav Donutil.
SOBOTA 25. 10. — KRÁSNÁ POKOJSKÁ
v 17.30 hod., 106 min., přístupný
Romantická komedie USA v ŠÚ provedení, v hl. roli Jennifer Lopez. Příběh
půvabné pokojské, která díky půjčenému kostýmu zažije na vlastní kůži tvrzení, že šaty dělaj člověka. Je to romantická komedie jak má být, přijďte
se podívat!

❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒

Právní záleÏitosti
s občany a podnikateli
projedná a vyřídí
každou středu
mezi 15 až 17 hodinou
na Obecním úřadě
v Raškovicích

JUDr. Marcela Žoričová
formou poradenství,
spisování listin, žalob,
smluv včetně kupních,
rovněž převody nemovitostí,
věcná břemena apod.
Kontakt
tel. č. 596 810 741
mobil 603 447 219

vrata, brány, závory
pohony včetně
dálkového ovládání
rolety, žaluzie
sítě proti hmyzu
centrální vysavače
plovoucí podlahy

Buničitá 201, 739 32 Vratimov, tel.: 596 732 656, fax: 596 733 312
e-mail: enespo@enespo.cz,
www stránky: www.enespo.cz, www.branyvrata.cz
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PORADENSTVÍ — PROJEKCE — MONTÁŽ — OŽIVENÍ

NON STOP SERVIS
PULT CENTRALIZOVANÉ
OCHRANY – EPS, EZS
MONTÁŽ POPLAŠNÝCH
ZAŘÍZENÍ,
PRŮMYSLOVÁ
TELEVIZE
TELEKOMUNIKACE,
KABELÁŽE,
PROJEKTY – REVIZE
STRÁŽNÍ SLUŽBA
ÚKLIDOVÉ PRÁCE

EMIL KOLENâIAK
Tel. / fax: 069 612 65 80
ECHO ALARM s.r.o.,
Stodolní 7, 702 00 Ostrava 1
E–mail:
echoalarm@ echoalarm.cz,
www.echoalarm.cz
ZAŘÍZENÍ — ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS — HOT LINES SERVIS
Pražmovské ozvěny – nepravidelný zpravodaj obce Pražmo.
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