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Usnesení  č. 15  ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne   09.09.2013: 

 

Zasedání zastupitelstva obce Tichá v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 

znění:  

15/232:1) určuje ověřovateli zápisu Mgr. Kateřinu Ryškovou, Ing. Zdeňka Slačíka, zapisovatelkou p. 

Ludmilu Havlovou 

15/233:1) schvaluje program zasedání zastupitelstva obce 

15/234:1) bere na vědomí kontrolu usnesení č. 14/2013 ze dne 10.06.2013 

15/235: bere na vědomí rozhodnutí starosty obce: 

 1) č. 89/2012/1,2, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 7/2013 

 2) č. 91/2012/1,2, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 8/2013 

 3) č. 95/2013/1,2,3 kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 9/2013 

15/236:1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2013 

15/237:1) schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 1698/2 o výměře 510 m2 p. D. Šenkovi, IČ 759 

69 084,  za účelem provozování sběrny a výkupu druhotných surovin s platností od 

01.01.2014 na dobu neurčitou za nájemné ve výši 5100,00 Kč za 1 rok 

15/238:1) ZO schvaluje pronájem objektu sauny – část budovy č.p. 500 na pozemku parc.č. 149/2 

v k.ú. Tichá  p. P. Chýlkovi, , na období od 01.10.2013 do 30.09.2014 za pronájem ve výši 

1,00 Kč za 1 měsíc s tím, že pronajímatel hradí veškeré provozní náklady 

15/239:1) schvaluje uzavření kupní smlouvy  s fa ADS Engineering s.r.o., Lubina č. 542, 742 21 

Kopřivnice, IČ 02009234, na prodej pozemku parc.č. 1799/2 orná půda o výměře 1 447 

m2 za  kupní cenu 868 200,00 Kč 

15/240:1) záměr směny pozemku parc.č. 98/18 o výměře 324 m2 (geometrickým zaměřením 

vytvořena z parc.č. PK 24/6) za parc.č. 98/2 o výměře 150 m2 v k.ú. Tichá. 

15/241:1) schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 904 v k.ú. Tichá  zahrada o výměře 173 m2 

15/242:1) schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na 

r. 2014 

15/243:1) bere na vědomí návrh nařízení obce Tichá – tržní řád 

15/244:1) bere na vědomí Závěrečný účet dobrovolného svazku Mikroregion Frenštátsko za rok 

2012, Zprávu o přezkoumání hospodaření  dobrovolného svazku Mikroregion Frenštátsko 

za rok 2012 a zápis č. 1/2013 z jednání dozorčí rady 

15/245:1) bere na vědomí Zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Tichá k datu 

31.07.2013 

15/246:1) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 115896/12/LCD ze dne 17.12.2012 

s Českou spořitelnou, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha, IČ 45244782 

15/247:1) schvaluje dofinancování rozpočtu ZŠ a MŠ Tichá, příspěvkové organizaci, Tichá č. 282, na 

základě udělené výjimky z počtu žáků v základní škole, a to za období leden  - srpen 2013 

ve výši 853,00 Kč 

15/248:1) bere na vědomí dopis občanů lokality Žuchov ohledně úpravy dopravního značení a 

pověřuje starostu obce vyřízením 

15/249:1) bere na vědomí žádost klubu důchodců na vybavení kuchyňky v rámci rozpočtu obce na r. 

2014 



15/250:1) bere na vědomí zápis o kontrole finančního výboru v pokladně obce na zjištění pokladní 

hotovosti a cenin ke dni 04.09.2013 

 

 

 

 
 
 Termíny vývozu popelnic a tříděných odpadů  fa AVE CZ odpadové hospodářství 

s.r.o., provozovna Frýdlant n.O.  ve IV. čtvrtletí 2013: 
- popelnice:     (vždy středa, sudý týden) 
   říjen   02.10., 16.10.,  30.10.2013 
   listopad  13.11., 27.11.2013 
   prosinec  11.12., 25.12.2013 
    
- papír:    (vždy čtvrtek, sudý týden) 
   říjen   03.10., 17.10.,  31.10.2013 
   listopad  14.11., 28.11.2013 
   prosinec  12.12., 26.12.2013 
 
 
- plasty:    (každý pátek) 
   říjen   04.10., 11.10.  18.10., 25.10.2013 
   listopad  01.11.  08.11., 15.11., 29.11.2013 
   prosinec  13.12., 27.12.2013 
 
- bioodpad: kontejnery jsou vyváženy každý týden, vždy v pondělí 

a ve čtvrtek. Vývoz je naplánován do konce měsíce 
listopadu, dříve bude ukončen vzhledem ke změně 
počasí. 

 
 Žádost o spolupráci: 

- hlášení poruchy veřejného osvětlení: 
Obracíme se na vás s prosbou o nahlášení poruch veřejného osvětlení, hlavně u světel, které 
tzv. blikají. Můžete nás navštívit osobně na obecním úřadě, případně zavolat na tel. 
556 858 128 anebo napsat emailovou zprávu – obecni.urad@ticha.cz. 
- ořezání stromů a větví u místních komunikací: 
Dále žádáme majitele pozemků, které se nacházejí v blízkosti obecních komunikací, aby 
v době vegetačního klidu provedli ořezání větví a křovin, které do těchto komunikací 
zarůstají.  Zamezí se tak problémům nejen při vývozu komunálního odpadu, ale i při 
provádění zimní údržby komunikací. V této souvislosti ještě jedno upozornění – v zimním 
období omezte parkování kolem komunikací, vaše vozidla brání řádnému provedení údržby 
a je zde nebezpečí jejich poškození.                     
  

 Poděkování: 
Poděkování patří našim občankám, které ve svém volném čase provedly úklid vyhozených 
odpadů z příkopů u cesty na Frenštát p. R.  Ukázaly, že jim není lhostejné prostředí, ve 
kterém žijeme a byly i dobrým příkladem pro nás všechny. Ještě jednou děkujeme nejen 
těmto dvěma, ale i všem ostatním, kteří se také podílí na úklidu nejen svým nemovitostí, ale 
i blízkého okolí svých domků. 

mailto:obecni.urad@ticha.cz


 

 Splatnost poplatků za hrobová místa 
Žádáme občany, kterým vypršela platnost nájemních smluv za nájem hrobových míst na hřbitově v 
Tiché, aby se dostavili na Obecní úřad v Tiché za účelem sepsání nových nájemních smluv a úhrady 
poplatků za hrobová místa. 
 S sebou si vezměte občanský průkaz, pokud možno informaci o čísle hrobového místa a pro urychlení 
vyhledávání také alespoň přibližné datum posledního uložení ostatků do hrobového místa.  
Výše poplatků činí od roku 2013 celkově 25 Kč/m²/rok .  
 

 KALENDÁŘ OBCE  TICHÁ 2014 - DVOUTÝDENNÍ: 
Obecní úřad zajišťuje vydání stolního dvoutýdenního kalendáře naší obce pro r. 2014 
s fotografiemi p. Petra Šiguta, které zachycují krásná zákoutí a snímky ze života obce ve  
všech ročních obdobích. Kalendář bude vydán začátkem měsíce listopadu a od 11.11.2013  
si jej budete moci zakoupit na obecním úřadě. 

 

Investiční akce v obci 
 

Dne 08.08.2013 vydal Městský úřad ve Frenštátě pod Radhoštěm kolaudační souhlas pro stavbu 

„Rozšíření vodovodní sítě Tichá“. Nyní předkládáme SmVaK potřebné doklady pro provozování 

vodního díla. Po podepsání smlouvy, ke kterému dojde zřejmě začátkem měsíce října, se mohou občané 

začít připojovat na základě územního souhlasu. 

POZOR!!! Vodovodní přípojka musí být až po vodoměr (v rodinném domku nebo ve vodoměrné 

šachtě) nezahrnutá do provedení kontroly pracovníkem SmVaK. 

Na tuto akci s celkovými náklady 18 571 915,00 Kč jsme dne 11.09.2013 předali žádost o proplacení 

dotace ve výši 13 406 019,00 Kč. 

 

Dne 23.08.2013 byl vydán také kolaudační souhlas na II. etapu chodníkového tělesa podél silnice 

III/48310 v délce 666 m –  směr Kunčice p. O., od lávky u p. Švrčka, T 450, až pod dům p. Skřivánka, T 

215. Celková hodnota akce 3 648 084,00 Kč,  výše obdržené dotace od Moravskoslezského kraje 

999 575,00 Kč. 

 

Za předpokladu získání dotací proběhla také další výběrová řízení na zhotovitele staveb: 

- ZŠ Tichá č.p. 282, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti – zateplení fasády a 

stropu 1. patra a výdejny stravy v  budově základní školy, výměna oken ve školní družině a šatnách, 

natažení nové omítky – celkový náklad 2 322 530,00 Kč včetně DPH . 

- Tělocvična ZŠ Tichá č.p. 331, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti objektu – 

výměna oken v tělocvičně, zateplení fasády a natažení nové omítky – celkový náklad 2 147 244,00 Kč 

včetně DPH . 

Obě tyto akce vysoutěžila STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o. z Ostravy – Svinova a  jsou již 

dokončeny. 

 

Ukončena byla také výběrová řízení na zhotovitele projektů: 

- Regenerace zeleně v obci Tichá – dle tohoto projektu dojde k odstranění nevhodných dřevin, úpravám a  

obnově zeleně ve středu obce. Výhercem výběrového řízení je fa ZAHRADA Olomouc s.r.o., která 

zvítězila s nabídkovou cenou 1 263 525,00 Kč s DPH. Zhotovitel je povinen dokončit celé dílo nejpozději 

do 30.06.2014. 

- Obecní dům Tichá č.p. 151 (kulturní dům) – kompletní zateplení a výměna otopné soustavy  (výměna 

oken, změna systému vytápění, zateplení fasády, natažení nové omítky. Výhercem je firma THERM, spol. s 

r.o., Ostrava, s nabídkovou cenou 5 591 988,00 Kč s DPH. Termín dokončení je do konce r. 2013 

 

Věříme, že se nám podaří úspěšně dotáhnout všechny akce do zdárného konce s přispěním získaných 

dotací.                                                                                                                 Luboš Žabka, starosta obce 



SBĚR OBJEMNÝCH A NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 

VČETNĚ SBĚRU ŽELEZNÉHO ŠROTU 
 

Podobně, jako každým rokem, uskuteční se také letos na podzim roku 2013 sběr objemných a 

nebezpečných odpadů včetně sběru železného šrotu. 

 

 

Objemné odpady bude možné odevzdat v pátek 11. 10. 2013 a v sobotu 12. 10. 2013 do přistavených 

kontejnerů na sběrných stanovištích podle uvedeného rozpisu:   

 

Pátek 11.10.2013 15,00  - 15,30 hodin Žuchov – u domu p. Nowaka, T 386 

   15,30 - 16,00 hodin Žuchov – AUTOPLECHY Zátopek 

   16,15 - 16,30 hodin Niva – u domu p. Dědice, T 319 

   16,45 - 17,00 hodin Pružiny - u domu p. Rečka, T 283 

  

Sobota 12.10.2013 10,00 - 12,00 hodin u Vašíčkova mostu 

   10,15 - 12,15 hodin u pěstitelské pálenice 

   10,30 - 12,30 hodin střed obce – parkoviště 

   13,00 - 15,00 hodin u střediska ZD Tichá 

   13,15  - 15,15 hodin u ČOV 

   13,30 - 15,30 hodin u dolní prodejny 

   13,45 - 15,45 hodin u domu p. Janče, T 33 
 

Co rozumíme objemným odpadem, co do kontejneru patří? Například: použitý nábytek, sanitární 

technika (WC mísy, umývadla), podlahové krytiny (koberce, PVC), matrace, kočárky, a jiné. 

A co do objemného odpadu nelze uložit? Do kontejnerů nesmí být ukládán stavební odpad, papír, plast 

malých rozměrů, větve stromů, tráva, uhynulá zvířata a běžný domovní zbytkový odpad. V žádném 

případě nesmí být do kontejnerů uložen odpad znečištěný nebezpečnými látkami (oleji, naftou, 

benzínem, barvami, laky apod.) 

 

 

Sběr nebezpečných odpadů bude proveden firmou Slumeko, s.r.o. Kopřivnice v sobotu 12. 10. 2013 na 

následujících sběrných stanovištích:  

 

Sobota 12.10.2013  pěstitelská pálenice  11°° - 12°° hodin 

    střed obce – parkoviště  12°° - 13°° hodin 

    dolní prodejna   13°° - 14°° hodin 
 

V rámci sběru nebezpečných odpadů můžeme odevzdat: plastové i kovové obaly od barev a jiných 

nebezpečných látek, olejové filtry, motorové oleje, monočlánky, autobaterie, zářivky a výbojky, 

obaly od chemikálií, zbytky přípravků k hubení škůdců a ochraně rostlin, mořidla, rozpouštědla, 

ředidla, hadry znečištěné oleji, mazadly a barvami, apod. 

Spolu s nebezpečným odpadem bude prováděn také sběr použitých elektrospotřebičů. Na uvedených 

stanovištích budou spolu s firmou Slumeko také místní hasiči, kteří provedou odběr kompletních 

elektrospotřebičů. Hasiči prováděli sběr elektrospotřebičů v obci v letošním roce již dvakrát – o jeho 

konání jste byli vždy informováni, a následně budete i v budoucnu, formou letáčků. Po celý den bude 

služba v místní požární zbrojnici, kde se mohou kompletní elektrospotřebiče také odevzdat. 

Drobný elektroodpad nesmí být uložen do běžných popelnic na zbytkový odpad! 

 

Žádáme občany, aby objemný i nebezpečný odpad přiváželi na jednotlivá sběrná stanoviště v době 

přistavení kontejneru nebo vozidla pro odvoz nebezpečného odpadu.  



Nepřivážejte odpad před stanovenou dobou!!! 

 

Na každém sběrném místě bude přítomen pověřený pracovník komise životního prostředí, který v případě 

potřeby upřesní, jak s daným odpadem naložit. Respektujte, prosím, jeho pokyny. 

 

 

Sběr železného šrotu bude proveden jednotkou SDH Tichá obvyklým způsobem. Připravte, prosím, 

železný šrot podél komunikací v den odvozu, to je až v sobotu 12. 10. 2013 ráno. V případě většího 

množství železného šrotu, kontaktujte obecní úřad tel.: 556 858 128, abychom se dohodli na možném 

termínu odvozu přímo od vašeho bydliště. 

 

 

 

 

 

 

Obec přispívá ke zlepšování životního prostředí 
 
  
V uplynulých dnech obdržela naše obec od společnosti EKO-KOM „Osvědčení o úspoře emisí“, které 
dokládá, že se také naše obec podílí na zlepšování životního prostředí a snižování tzv. uhlíkové stopy. 
Obec v roce 2012 odevzdala do systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních 
odpadů celkem 88,22 tun odpadu. Za vytříděné odpady obec obdržela do rozpočtu obce od společnosti 
EKO-KOM celkem 235 227,50 Kč. Uvedené množství odevzdaného odpadu představuje úsporu energie 
ve výši 2 485 004 MJ a snížení emisí CO2 o 101,968 tun. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že třídit odpad jeho uložením do kontejnerů na sběrných stanovištích je 
prospěšné nejen pro životní prostředí, ale také i pro obec a její rozpočet, kdy takto získané peníze lze 
využít k financování projektů, které mají za cíl zlepšení životního prostředí v obci. 
 



Informace o způsobu hlasování na území České republiky 

ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky konaných ve dnech 25. a 26. října 2013 
 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident České republiky svým 

rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 266/2013 Sb., v částce 102, která byla rozeslána dne 

28. srpna 2013. 

  

Volby se na území České republiky konají:  

pátek   25.10.2013   a   v   sobotu   26.10.2013  

 

hlasování probíhá:  v pátek  od 14.00 hodin do 22.00 hodin  

v sobotu od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

 

 Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. 

  

Volební místnost:  místnost klubu důchodců na Obecním úřadě v Tiché 

  

Prokázání totožnosti a státního občanství 
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní 

občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo 

služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude 

hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady. 

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat 

okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz 

opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním 

okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při 

zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí. 

 

Hlasovací lístky 
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici. Na každém 

hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem.  

Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 1 den přede dnem voleb. V 

případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací 

lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady 

hlasovacích lístků. 

  

Úprava hlasovacího lístku 
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě 

hlasovacích lístků. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování 

umožněno. 
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té 

politické strany, politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím volič dává hlas ve prospěch 

vybrané politické strany, politického hnutí nebo koalice. Zároveň může volič na hlasovacím lístku 

vybrané politické strany, politického hnutí, koalice zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 

kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné 

písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. 

  

Způsob hlasování 
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím 

lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. 

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací 

lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu 



hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za 

něho upravit, vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky. 

  

Hlasování do přenosné volební schránky 

Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů obecní úřad a ve dnech voleb 

okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu 

volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební 

komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. 

 
 
 

Mateřská škola Tichá  
-  ohlédnutí za školním rokem 2012/2013 

 
 

„Učit lze slovy, vychovávat jen příkladem“. 
                                                                   J. A. Komenský 
 
 

Školní rok 2012/2013 jsme zahájili s počtem 53 dětí, z toho 26 
děvčat a 27 chlapců. Předškoláků bylo v září 18. Pracovali jsme 
ve dvou věkově smíšených třídách podle školního vzdělávacího 
programu „Nikdo není sám“. Během roku jsme pro děti a 
rodiče připravovali různé aktivity a akce: pravidelně 1x za měsíc 
navštívilo mateřskou školu divadlo, navázali jsme spolupráci 
s kinem ve Frenštátě p/R., chodili jsme cvičit do tělocvičny ZŠ, 
spolupracovali jsme s logopedkou, na podzim proběhly závody 
v běhu, v zimě byl švihadlový turnaj v ZŠ. Pro rodiče a děti byly 
připraveny pracovní dílny – podzimní, vánoční a velikonoční. 
Děti chodily pravidelně vystupovat na „Vítání občánků“, v prosinci byla „Mikulášská nadílka“, vánoční 
posezení u stromečku a společný vánoční jarmark. Pro rodiče byly připraveny přednášky a aktivity pro 
předškoláky před zahájením školní docházky. V zimě některé děti navštěvovaly lyžařský kurz ve Ski 
areálu na Bílé. V jarních měsících začaly děti navštěvovat předplavecký výcvik na bazéně ve Frenštátě 
p/R.  V březnu jsme pro děti připravili aktivity předčtenářské gramotnosti – návštěva knihovny, prodej 
knih, četba dětí z 5.třídy našim předškolákům. Celý rok jsme opět sbírali sušenou pomerančovou a 
citronovou kůru ( celkem jsme nasbírali téměř 70kg pomerančové a přes 5kg citronové kůry), zapojili 
jsme se do sběru starého papíru ( celkové množství 2,21 t). Oslavy Dne Země proběhly ve spolupráci 
s o.s. Tichánek. V květnu jsme byli s dětmi na výletě v Trojanovicích v Liščím mlýně. Děti vystupovaly na 
společné akci „Den rodiny“. Připravili jsme pro děti různé exkurze u soukromých podnikatelů. V červnu 
jsme byli na výletě na Bílé s programem „Pohádkovým světem za pokladem“. Předškoláci byli na 
koncertě v ZUŠ ve Frenštátě p/R.  Komise pro sport a mládež při OÚ Tichá pro děti připravila vzdělávací 
akci na dopravním hřišti ve Valašském Meziříčí. Školní rok jsme z důvodu deštivého počasí ukončili 
společně s rodiči v mateřské škole. Rozloučili jsme se se 16. předškoláky. Veškerou práci  naší mateřské 
školy si můžete prohlédnout i na webových stránkách: www.materskaskola.blogspot.com . 
 
Školní rok 2013/2014 jsme zahájili v září s počtem 53 dětí, z toho 28 děvčat a 25 chlapců, předškoláků je 
20.                                                                           

                                                                                                             Hana Špačková,  Mateřská škola Tichá                                                                                                              
                                                                                                                                       

http://www.materskaskola.blogspot.com/


 

Škola informuje 
 
V základní škole jsme 2. září 

přivítali 14 prvňáčků, 6 dívek a 8 

chlapců. Celkem školu navštěvuje 75 

žáků. Všichni jsme uvítali, že tak 

rozsáhlé práce jako bylo zateplení 

budovy školy včetně nové fasády, 

zateplení stropu 1. patra, výdejny 

stravy a kabinetu, výměna oken v šatnách i ve školní družině, byly 

ukončeny před zahájením školního roku. Tímto bych chtěla poděkovat 

všem zaměstnancům školy, kteří pomáhali s úklidovými pracemi. 

  

Ilona Hrdá, ředitelka ZŠ a MŠ Tichá 

 

 

 

Topení a komíny 
 

Léto skončilo, dny jsou kratší a čím dál chladnější, a to mimo jiné znamená, že topná sezóna již 

začala. Co vše by měli vlastníci a provozovatelé kotlů udělat pro to, aby bylo minimalizováno riziko 

vzniku požáru na nejmenší možnou míru a zároveň, aby byly splněny zákonné požadavky platné v 

České republice?  

Od 1. ledna 2011 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární 

bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Kdy a v jakých lhůtách se tedy 

revize, kontroly a čištění spalinových cest musí provádět a kdo je může provádět?  

 

Revize spalinové cesty se provádí: 

 před jejím uvedením do provozu, 

 při každé stavební úpravě komína, 

 při změně druhu paliva připojeného spotřebiče, 

 před výměnou nebo novou instalací spotřebiče, 

 po komínovém požáru, 

 při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při podezření na trhlinu ve spalinové cestě. 

Revizi spalinových cest může provádět držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví, který 

je zároveň: 

 revizním technikem komínů 

 specialistou bezpečnosti práce - revizním technikem komínových systémů, nebo 

 revizním technikem spalinových cest. 

 

Kontrola spalinových cest 

Kontrolou spalinové cesty se rozumí posouzení bezpečného umístění hořlavých stavebních 

konstrukcí, materiálů a předmětů, posouzení komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a 

provozuschopnosti, posouzení, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho 

vymetacím, čistícím a kontrolním místům a posouzení zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště 

při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem 

nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou. Kontrolu spalinové cesty provádí odborně 



způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Lhůty kontrol 

spalinových cest jsou uvedeny v tabulce. 

 

Čištění spalinových cest a spotřebičů paliv  

Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na odstraňování pevných 

usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečisťujících částí 

nahromaděných v neúčinné výšce komínového průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty. 

Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského 

oprávnění v oboru kominictví. Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na 

pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí. Lhůty čištění 

spalinových cest a spotřebičů jsou uvedeny v níže uvedené tabulce. 

 

Lhůty kontrol a čištění spalinových cest: 

Výkon 

připojeného 

spotřebiče 

paliv 

Činnost 

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv 

Pevné 

Kapalné Plynné 

Celoroční 

provoz 

Sezonní 

provoz 

do 50 kW 

včetně 

Čištění spalinové cesty 3x 2x 3x 1x 

Kontrola spalinové cesty 1x 1x 1x 

Výběr pevných (tuhých) 

znečisťujících částí a kondenzátu 
1x 1x 1x 

nad 50 kW 

Kontrola a čištění spalinové cesty 2x 1x 1x 

Výběr pevných (tuhých) 

znečišťujících částí a kondenzátu 
2x 1x 1x 

Čištění spotřebiče paliv 2x 
nejméně podle 

návodu výrobce 

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v součtu 6 měsíců v 

kalendářním roce. 

 

V případě vzniku požáru sazí v komíně jednejte v klidu, s rozvahou a bez paniky. Ihned volejte 

hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by 

mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit 

plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Místo písku lze 

použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do 

komína (např. uzavřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu 

třeba i starými montérkami). Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k 

ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby. 

 

Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání tepelných spotřebičů: 

- vždy je nutné dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči  

- spalovat lze pouze takové palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen  

- při užívání spotřebičů na tuhá paliva používejte suché palivo, zabrání se tím nedokonalému 

spalování a vzniku nadměrných usazenin ve spalinové cestě. 

Samozřejmostí by mělo být dodržování bezpečné vzdálenosti od tepelných spotřebičů. Bezpečnou 

vzdálenost je nutné rovněž dodržovat při ukládání hořlavých látek u komínového tělesa např. při 

ukládání hořlavých látek na půdách. V tomto případě se obecně považuje za bezpečné umístění 

hořlavých látek ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa. 

HZS  Nový Jičín 
 



 Farní okénko  

Jak jsme daleko ve své zralosti, ve svém lidství? To se 
můžeme ptát nyní po prázdninách sami sebe. Máme 
usilovat o to, aby v našem životě došlo k takové shodě – 
rovnováze, abychom dokázali odporovat špatnému, 
prázdnému či dokonce zlému způsobu života a přijímali 
co nejvíce to dobré, hodnotné. 
„Jaký bude jeho osud – co dostane do vínku?“ Tak se 
ptáme při narození malého dítěte. To, jaký bude náš osud 
a co budeme, nám ale neurčí nějaké sudičky, ale na 
prvním místě to určujeme celý svůj život my sami, kdy 

cílem všeho toho našeho jednání má být, abychom se stávali dobrými, svatými, lepšími. 
Když to totiž nebudeme dělat nyní, po smrti to už nejde, protože tam už není následnost – 
časovost, tam je už jenom neustálá přítomnost, nemůžeme se tudíž ani zlepšovat ani 
zhoršovat. Jací jsme tam přišli, takoví už budeme celou věčnost, pokud nějakým způsobem 
nezasáhne Bůh, což je i velké tajemství očistce. 
Kdo nepostavil pak svůj život na Bohu, na pevných základech, na dobru, zapláče nad 
výdělkem, nad tím vším co dokázal, čemu věnoval tolik času. To je  pro nás nebezpečím, že 
dáváme svoji důvěru, svoji víru, neboli svůj čas a energii, někomu či dokonce něčemu 
jinému než Bohu – životu. V tomto nebezpečí jsme všichni a každý den, že žijeme pro smrt. 
Čím více lidí pak zapomene na Boha, tím víc je i všelijakých různic, všelijakých překážek, 
všelijakých těžkostí a nedorozumění. A zase naopak – čím více lidí skutečně a upřímně  
uvěří v Boha a jeho evangelium, přijme evangelium do svého života, tím budou mít k sobě 
blíž a zároveň taky blíž k Bohu a budou vlastně i šťastnější, protože budou žít svou 
podstatu, své povolání. 
Takže – zkusme každý den naplňovat  a usilujme o to, aby v našem životě všechno to, co 
konáme, myslíme a chceme, se shodovalo s naším určením. Jen tak naplníme svůj život na 
zemi a jen tak nebudeme umírat s myšlenkou promarněného či dokonce zkaženého života, 
který tu byl jenom proto, aby zanikl a upadl do věcné nicoty, kde Bůh už nedává zakoušet 
nic ze své existence jak hmotné, tak i duchovní. 

P. Miroslav Horňák 

 

 

 
 
Před prázdninami jsme se zúčastnili dvou turnajů. TJ SK Jihlava uspořádal 

8. 6. 2013 MČR žáků, juniorů, žaček i juniorek v zápase ve volném stylu. 

Tichavští žáci Miroslav Vašinka, váha 47 kg, a Václav Petr, váha 80 kg, 

sice nevybojovali medaili, ale přece nezklamali. Oba po dvou vítězstvích a 

jedné porážce bojovali o bronzové medaile. M. Vašinka prohrál 

s Kairžanem z Ústí nad Labem a V. Petr s Lišťákem z Hodonína. 

V seniorech se umístil na desátém místě Martin Šoukal, váha 74 kg.  

 

Sokol Vítkovice zorganizoval dne 15. 6. 2013 dvanáctý ročník Memoriálu Jiřího Klepce v zápase ve 

volném stylu za kvalitní účasti 200 závodníků z 25 oddílů. Z tohoto počtu se zúčastnilo 103 závodníků 

Slovenska, Polska, Ukrajiny a Německa. Z tichavských závodníků si nejlépe vedl žák Miroslav Vašinka, 

váha 47 kg, který porazil domácího závodníka Kaliského, ale v boji o zlatou medaili prohrál s Hoosem ze 



Staré Turné. V mladších žácích ve váze 80 kg si Václav Petr vybojoval bronzovou medaili vítězstvím nad 

Toothem z Olomouce a Mostowiecem z Varšavy. Na pátých místech skončili v přípravce J. Konvička, 

váha 29 kg, M. Zátopek, váha 43 kg, a v seniorech M. Šoukal, váha 66 kg.  

 

Svým výkonem pomohli dne 7. 9. 2013 Miroslav Vašinka a Martin Šoukal družstvu z Nového Jičína 

k získání 3. místa v soutěži O pohár starosty Čeladné. Celkově vyhrálo družstvo Sokol Vítkovice před 

Nitrou a Novým Jičínem. Na 4. místě skončila Prievidza.  

 

Dne 14. 9. 2013 uspořádal zápasnický oddíl Olymp Praha turnaj talentované mládeže O pohár ministra 

vnitra za celkové účasti 163 závodníků z 24 oddílů z Česka, Slovenska, Dánska, Chorvatska a Německa. 

V žácích si Miroslav Vašinka, váha 47 kg, vybojoval zlatou medaili, když porazil Kuňače z Meziboří i 

domácího závodníka Balíka na lopatky. Bronzovou medaili si domů přivezl Ondřej Šrámek, váha 54 kg, 

v kategorii kadeti.  

Zdeněk Liška, vedoucí oddílu zápasu 

 

 

Na Jawách do Afriky  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dne 5. 7. letošního roku se vydali 3 místní občané a jedna spolujezdkyně 
z nedalekého Frenštátu pod Radhoštěm do Afriky.  Jmenovitě Martin Badač, 
Patrik Gonos a Lukáš Badač, který vezl spolujezdkyni Andreu Šímovou.  
„Před touto cestou jsme naše motorky museli připravit na cca 10 000 km 
vzdálenou cestu. Udělali jsme generální opravy na všech motorkách.  Po 
zkušební jízdě do Maďarska se ukázalo, že motorky jsou připraveny dostatečně. 
Vyjíždíme od obecního úřadu, kde se s námi přišla rozloučit skoro stovka 
obyvatel a známých.  Náš první cíl je poloostrov ve Francii, který je 2000 km 
od domova. Na této trase náš čekaly rakousko-švýcarské Alpy, ve kterých se  
potýkáme s první závadou - přehřátá brzda na Lukášově motorce. To se taky 
dalo čekat, při přetížení motorky a sjíždění hor, které dosahovaly výšky 
2 500 m n.m. Není to zdaleka jediná závada, která nás čeká, ale nic nám 
nebrání pokračovat dál podle plánu. Takže za 5 dní dorážíme na poloostrov, 



kde máme 3 dny odpočinku na načerpání sil na Španělsko, kde nás denně čeká 
600 km. Po cestě přes Španělsko se nám pokazila nejstarší motorka. Tady se 
naše oprava neobešla bez pomoci mítních obyvatel. Před Gibraltarským průlivem 
nás pro změnu začala zlobit Patrikova motorka. Všechny závady odstraňujeme 
brzy ráno, abychom v 9 hodin mohli přeplout na africký kontinent. Cesta 
trajektem trvala takřka hodinu a půl. Po vylodění nás čekají marocké hranice 
plné zmatků a spousty podivných lidí. Vyměňujeme si peníze na africké dirhamy 
a hranice procházíme bez problémů díky uplacení místních převaděčů. Dále 
přihlašujeme motorky do marockého registru vozidel a vyrážíme dál. Za prvním 
velkým městem nás překvapuje spousta odpadků a linoucí se zápach, kterého se 
zbavujeme po 3 dnech, kdy se konečně dostáváme na jih Maroka. Při přechodu do 
subtropického pásu odpadky mizí úplně. Začínají vyprahlé pláně, ztrácí se 
zeleň a okolím se procházejí volně žijící velbloudi. Navštěvujeme marocké 
vodopády, vyjíždíme hory Vysokého Atlasu převyšující 3000 m n. m. a 
projíždíme soutěskou Todra.  Po několika dnech se dostáváme na Saharu, kde se 
s námi definitivně rozloučil Martinův primární řetěz. Nakonec nám pomáhá 
obyčejná elektrikářská páska, kterou namotáváme na ozubené kolo uvnitř 
motoru. Na tuto pásku motorka musí ujet přes 850 km. S velkými obtížemi a 
jízdy v noci přijíždíme na trajekt do Evropy, který stiháme na poslední 
chvíli. Hned v prvním španělském kempu čekáme na balík s náhradními díly do 
Martinovy motorky. Dílů jsme s sebou vezli mnoho, ale zrovna primární řetěz 
jsme s sebou neměli. Toto čekání si zpříjemňujeme povalováním u kempového 
bazénu a Středozemního moře. Po 8 dnech balík doráží, skládáme motorku a 
vyrážíme dál. Jenže po výjezdu z kempu Martinovi odchází řazení, ale je 
schopen ještě 2 dny jet, a to pouze na čtvrtý rychlostní stupeň. Po dlouhém 
rozmýšlení umisťujeme do motoru matku, která umožňuje řazení, ale motorka 
musí být roztlačována. Pokračujeme podél francouzského pobřeží, kde 2 dny 
trávíme v blízkosti St. Tropez, navštěvujeme četnickou stanici a pláž 
Pampelone, kde se natáčel legendární film. Při cestě do Itálie projíždíme 
přes nejvyšší most světa viadukt Millau. V Itálii navštěvujeme muzeum 
Ferrari, poté volíme cestu přes Slovinsko až na maďarský Balaton. Poslední 
noc trávíme v Trenčíně, kde po 36 dnech vidíme pořádný déšť. Očekávaný 
příjezd je ve 14 hodin, ale my máme po 12. hodině sraz na Pinduli s místními 
veteránisty na motorkách, kteří nás v symbolickém duchu doprovázejí domů, 
abychom nezabloudili. Krátce po druhé hodině dojíždíme k obecnímu úřadu, kde 
nás opět čeká rodina, přátelé a známí. Odtud se přesouváme domů k oslavě 
šťastného návratu. Při této trase jsme projeli 12 států, najeli 10 535 km, 
projeli 4 pohoří, spálili přes 1750 litrů benzínu a 36 litrů motorového 
oleje. Po zpracování nafoceného a natočeného materiálu budeme pořádat besedy, 
na které Vás srdečně zveme.“  

Za občanské sdružení Jawa-travel - Lukáš Badač 
 

 
 

Český zahrádkářský svaz  Tichá 
 

Oznamujeme, že moštování zahajujeme  
ve čtvrtek 26.09.2013 ve 14°° hodin  

a pak další týden každé úterý a čtvrtek od 14°° do 18°° hodin 
 

Kontakt:  Bohuslav Štefek  724 291 015   

  



J U B I L A N T I:  
 
 
Srdečné blahopřání všem jubilantům 
 
dožívajícím se významných  životních  
 
jubileí ve  IV. čtvrtletí 2013.  
   
70 let  Alojz   B o r s í k    
  Ladislav   J a n č a 
  Milan   R a i s k u b 
  Jarmila   V a ň k o v á  
  Emilie   K a h á n k o v á 
  Zdenka   G e n z e r o v á 
 
75 let  Karel   P i s k o ř 
  Stanislav    P e t r  
  Božena   P e t r o v á 
  Dagmar   K u r e č k o v á 
  Anna   P e t r o v á 
 
80 let  Gizela   H e g e d ü š o v á 
  Rudolf   M u r a s  
 
85 let  Jaroslava   D r o z d o v á 
 
86 let  Miroslav   P e t r 
 
87 let  Josefa   H o l u b o v á 
 
88 let  Alois   P e t r 
 
89 let  Dobromila  H a v l á k o v á 
  Jiřina   H o f f m a n n o v á 
  Božena   M a j e r k o v á 
 
90 let Kristina   H a v l o v á 
 
91 let  Miroslav    Č u l á k 
  Božena   H a v l o v á 
   
92 let  Cyril   J a n á k 
  Marie   M i č u l k o v á 
 
97 let  Božena   V a ň k o v á 
 



 

 

 
 

 

 

ADIDAS - CONTINENTAL BESKYDSKÁ SEDMIČKA 2013 
 
Do eXtrémního závodu Adidas - Continental Beskydská sedmička se registrovalo 3 090 závodníků, 

v pátek se jich k akreditaci a následně na start dostavilo 3 035. Z toho bylo 809 sporťáků a 2 226 hobíků.  

Závodníky převezly do místa startu dva vlaky o celkem 16 vagonech, které vyjely z Frenštátu po 19 

hodině. Do Třince, místa startu, dojely před 21 hodinou. Závod, v němž se závodníci vydávají na 

přechod sedmi nejvyšších vrcholů Beskyd, odstartoval v pátek 06.09.2013 ve 22 hodin z náměstí 

Svobody v Třinci.  

 

Trasa závodu v plném a nezkráceném stavu byla dlouhá 94 km s převýšením 5 430 metrů. Závodníci ji 

museli absolvovat v limitu 30 hodin.  

 

První byli v cíli Jaroslav Balatka a Pavel Štryncl, kteří trasu závodu zvládli za 11:49:14 hodin. Byli o 

1:16:10 hodin rychlejší než mistři z minulého roku. Ti by se s výkonem, který podali loni, letos umístili až 

na 7. pozici.  

 

Závod nedošlo 458 týmů z celkem 1 468. Každý třetí tým nedošel do cíle.  

 

Nejstarší ženou v závodu byla Věra Hejkrlíková (r. 1954) z týmu HEJ HEJ. 

Nejstarším mužem závodu byl Ivo Pospíšil (1940) z týmu FM VLCI. 

 

Závodu se zúčastnili také sportovci z naší obce s těmito časy: 

 

Celkový čas         kategorie 

SPORT  

13:13:54  Patrik Chýlek, Alan Vaněk     Muži do 40 let    

 

HOBBY: 

15:46:26 Stanislav Baletka, Z. Černoch     Muži 40-50 let   

17:43:36 Martin Marek, T. Veselý     Muži do 40 let 

17:46:06 Lukáš Gilar, Boris Stracke     Muži do 40 let 

21:45:41 Petr Konečný, M. Kuběna     Muži nad 50 let 

22:10:43 Zbyněk Ondryáš, A.Jaroš, O.Tvarůžek   Muži 40 – 50 let 

22:42:28 Karolina Ďatková, J. Pánková    Ženy 40-50 let 

23:12:50 Michaela Havlová, Lenka Marková   Ženy do 40 let  

23:33:18 Václav Ďatka, J. Beseda     Muži nad 50 let 

24:30:38 Jiří Filip, L. Loub      Muži 40-50 let 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=UXPScQRP3P9asM&tbnid=pKZ9sxJgpyZtUM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.sanasport.cz%2Faktuality%2Fnova-bezecka-kolekce-adidas.html&ei=Mdo6UrfCIsuKswbQxoGYBQ&bvm=bv.52288139,d.Yms&psig=AFQjCNH9R8WTudQOG4nXK8FZLOM2eSMXPw&ust=1379675029626251


Cvičení pro ženy v tělocvičně u ZŠ: 
 
 
 
 

Taneční fitness program, 
zahrnující zábavu, výbornou hudbu  
a skvělou atmosféru: 
 
 každé pondělí, od 18°° do 19°° hodin 
 první setkání 7.10.2013 
 

cvičitelka  Adéla  Paseková 
 
 
 

**************************************** 
 
 
 

pravidelné cvičené pro ženy  
na formování svalů celého těla  

každé pondělí, od 19°° do 20°° hod. 

 začínáme 7. října 2013  

Těší se na Vás cvičitelka Dana Kocourková 

 
 
 

******************************************** 
 
 

 

Rehabilitační cvičení pro ženy 
 

pod vedením p. Liby Rečkové 
 

od 01.10.2013 
 

každé úterý 18°° - 19°° hodin 
 
 

 
 

 



Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování odpadů 

 

Poplatník 

(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů platí
1
: 

a) fyzická osoba,  

1. která má v obci trvalý pobyt, 

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý 

pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, 

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území 

České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců, 

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana 

podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců, 

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, 

ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu 

fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu 

vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. 

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném 

nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více 

fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození 

osob, za které poplatek platí. 

Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku činí 380,00 Kč a je tvořena: 

a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a 

b) z částky 130,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce 

předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a 

kalendářní rok. 

(2) Skutečné náklady za rok  2012 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 746 071,30 Kč a byly 

rozúčtovány takto: 

Náklady  746 071,30 Kč děleno 1817  (1724 počet osob s pobytem na území obce + 93 počet staveb 

určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická 

osoba) = 410,61 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 

130,00 Kč.  

(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu 

nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu 

kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu 

kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.
2
 

Splatnost poplatku 

(1) Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30.06. příslušného kalendářního roku.   

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. 

dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce 

příslušného kalendářního roku. 

Osvobození a úlevy 

(1) Od poplatku se osvobozují: 

a) fyzické osoby, které mají trvalé bydliště v místě ohlašovny obecního úřadu, tj. Tichá č.1, a  

   místo jejich pobytu není známo. 

b) fyzické osoby, které mají trvalý pobyt v obci, ale zdržují se pracovně či studijně mimo území  

   České republiky minimálně po dobu 6 měsíců.  

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 01.01.2014. 

Plné znění vyhlášky na www.ticha.cz – obecní úřad – obecní vyhlášky, případně na úřední desce, anebo 

v kanceláři obecního úřadu. 

                                                 
 
 

http://www.ticha.cz/


 Placená inzerce:  
 

 

www.PLOTY-PLETIVO.cz 
Prodej, doprava materiálu, montáže. Pletivové ploty, kované, průmyslové, lesnická a chovatelská 

pletiva. 

www.VRATA-OSTRAVA.cz 

Výklopná od 9.999 Kč. Dále dvoukřídlá, sekční. Manuální nebo s pohonem. Typizovaná i na 

míru. Dodáváme také vstupní dveře do účelových prostor. Zajistíme montáže. 

www.THUJA.cz 

Thuje na živý plot od 10 Kč/kus.  Množstevní slevy. Sazenice i vyšší stromky. 

Stínicí tkanina: 35 – 90% zastínění. Různé výšky. Mulčovací tkanina. Doprava po celé ČR. 

www.KREPELKAJAPONSKA.cz 

Chovejte KŘEPELKY: Prodáváme líhně, klece, krmivo, napáječky, krmítka a další doplňky pro 

chov drůbeže. 

www.STRECHY-OSTRAVA.eu 

Kompletní realizace střech – střechy na klíč, opravy. Pokrývačství – pokládky krytin, zateplení 

střech. Klempířství – okapy, svody, oplechování říms a komínů. 

Tesařství – střešní konstrukce, krovy, přístřešky, střešní okna. 

=========================================== 

Vítězslav Kanclíř, Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá 

tel.: 722 550 000 – Otevírací doba: Po-Pá 8:00 – 15:00 
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