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                                Z   p   r   a   v   o   d   a   j 
 
 
 
 
 

                                      Obce Životice u Nového Jičína 

číslo 3                               červenec - září 2016 

 

Vážení spoluobčané, 

  

Léto nám pomalu a plynule přešlo do podzimu a jsme v očekávání příchodu zimy. 
Doufám že její příchod nebude brzký, jelikož nás čeká ještě spousta práce.         

V minulém týdnu proběhlo výběrové řízení na zhotovení vodovodních přípojek . Tomu 
předcházela revize projektových dokumentací, kdy došlo k upřesnění a potvrzení 
projektovaných tras jednotlivých přípojek do domácností. S výstavbou přípojek 
začneme ihned po předání stanoviště a vytýčení inženýrských sítí. Záměrem obce je 
vybudování co největšího počtu přípojek ještě v letošním roce a dokončení této stavby 
je plánováno do jarních měsíců roku 2017.  Cílem obce je napojení všech domácností. 
O zahájení prací v jednotlivých úsecích budete informováni. Připomínám, že 
vodovodní přípojky jsou budovány občanům zdarma z rozpočtu obce a ukončeny 
budou vodoměrnou šachtou nebo vodoměrem v nemovitosti. Napojení vnitřních 
rozvodů v nemovitostech na vybudované vodovodní přípojky bude realizováno 
vlastníkem objektu. Připojení na obecní vodovod je bezpodmínečně nutné zrealizovat 
tak, aby jakékoliv jiné zdroje vody nebyly připojeny na Váš vnitřní rozvod. V opačném 
případě může dojít ke kontaminaci vody ve vodovodu a k obecnému ohrožení občanů 
obce.  

Abychom mohli přejít na plynulé zásobování pitnou vodou je potřeba se zavázat k 
jejímu odběru a vodu pravidelně odebírat. V dalším obecním zpravodaji budete 
informováni o ceně vody a bude zveřejněna vzorová smlouva o odběru vody včetně 
obchodních podmínek. 

Obec se rozhodnutím zastupitelstva vybudovat vodovod zavázala k tomu, že občané 
budou vodu odebírat. Tím bude zhodnocena investice, na kterou obec obdržela dotaci 
z Ministerstva zemědělství ČR.     

                                                                                                                    Pavel Hasalík                                                                                                                                                                                

                                                                                                                         starosta  
 

                                                                            

 

„Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok.“ 

 
 
 



Usnesení ze zastupitelstva obce 

 

Usnesení č. 8. ze zasedání Zastupitelstva 

obce Životice u  Nového Jičína konaného dne 15.6.2016 
_____________________________________________________________________ 

 

1/8/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Program jednání  8. zasedání zastupitelstva obce  

 

2/8/2016 Zastupitelstvo obce volí: 

Předsedu návrhové komise: p. Pavla Hasalíka  

Členy návrhové komise: p. Mgr. Markétu Mřihladovou 

 

3/8/2016 Zastupitelstvo obce určuje: 

V souladu s ust. § 95 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),ve 
znění platných předpisů, ověřovatele zápisu: Žlebek Jindřich, Černoch Gerald , 
zapisovatelku z jednání programu ZO:  p. Martinu Černou 

 

4/8/2016 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Informaci kontrolního výboru o plnění usnesení ZO konaného dne 25.4.2016  

Informaci o zájemci na provozování Obecníku   

Informaci starosty o jednání na Biskupství ostravsko - opavském o dalším využívání 
farní budovy  

Žádost Domova Duha Nový Jičín, Hřbitovní 1128/41 o příspěvek na činnost   

Žádost Asociace rodičů, Prostějov o finanční příspěvek 

Žádost Matice Radhošťské o finanční příspěvek na opravu střechy kaple 

Informaci starosty obce o obdrženém stanovisku MMR ČR k obsazování 
povodňových domů  

Informaci starosty obce o podané žádosti p. Květy Šimůnkové, Ostrava o nájemní 
bydlení v sociálním domě 

 

5/8/2016 Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína schvaluje  : 

Finanční vyrovnání se Svazkem obcí regionu Novojičínska ve věci stavby kanalizace 
a přijímá částku ve výši 8 019,88 Kč v rámci tohoto vypořádání 

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 obce o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů    

 

 
 



 

 

 

   

Prodej pozemku p.č. 636/53 o výměře 984 m2 p Kozelkové Kristýně, Životice u 

Nového Jičína 36 za cenu v místě obvyklou 

Prodej pozemků p.č. 1530/61 o výměře 8m2, 1530/60 o výměře 47m2, 1530/59 o 

výměře 20 m2, 1530/58 o výměře 34 m2 a 1530/6 část o výměře cca 40 m2, dle GP 

manž. Kutňákovým , Životice u Nového Jičína 157 , na základě vyhlášeného 

prodejního záměru 

Žádost ZŠ a MŠ Životice u Nového Jičína ,příspěvkové organizace o rozdělení 

hospodářského výsledku za rok 2015 následovně“ HV činí 42 971.-Kč z toho 30 tis. 

Kč do fondu odměn a 12 971.- Kč do fondu rezervního 

Žádost ZŠ a MŠ příspěvkové organizace o snížení závazného ukazatele na rok 2016 

o 100 tis. Kč na částku 1,1 mil Kč z důvodů úspory energií 

Interní směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a směrnici pro 

schvalování a rozhodování zadavatele při administraci veřejných zakázek  

Úpravu rozpočtu obce dle přílohy     

Závěrečný účet Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice 

Žádost Matice Radhošťské o finanční příspěvek ve výši 5 tisíc Kč na výměnu 

šindelů na Cyrilo – Metodějské kapli 

Žádost domova Duha, Nový Jičín , Hřbitovní ul. 1128/41 ve výši 20 tisíc Kč na 

pokrytí nákladů na provoz zařízení. 

Provedení výměny kotle na tuhá paliva v budově č.p. 3 

        

6/8/2016 Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína 

Ruší Směrnici k zadávání zakázek malého rozsahu schválenou Zastupitelstvem obce 

Životice u Nového Jičína dne 17.8.2015 usnesením č.4       

        

7/8/2016 Zastupitelstvo obce  pověřuje starostu obce: 

Ke zveřejněním přijatého usnesení na úředních deskách obce 

K uzavření smluv s žadateli o koupi pozemků a ujednáních uvedených v bodě  

5/8/2016 

K oslovení dodavatele na vybavení farní kuchyně   

  

      Usnesení ZO č. 8 ze dne  15.6.2016  bylo přijato 8 hlasy přítomných členů            

                            Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína  

 Pavel Hasalík                                                               Mgr. Markéta Mřihladová 

     starosta                                                                          místostarosta                  



Usnesení ze zastupitelstva obce 

 

Usnesení č. 9. ze zasedání Zastupitelstva 

obce Životice u  Nového Jičína konaného dne 7.9.2016 
_________________________________________________________________________ 

1/9/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Program jednání 9. zasedání zastupitelstva obce  

 

2/9/2016 Zastupitelstvo obce volí: 

Předsedu návrhové komise:  p. Pavla Hasalíka  

Členy návrhové komise: p. Mgr. Markétu Mřihladovou 

 

3/9/2016 Zastupitelstvo obce určuje: 

V souladu s ust. § 95 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),ve 
znění platných předpisů, ověřovatele zápisu: p. Moniku Hajnou, p. ing. Martina 
Hromádku 

zapisovatelku z jednání programu ZO:  p. Martinu Černou 

 

4/9/2016 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Informaci kontrolního výboru o plnění usnesení ZO konaného dne 15.6.2016  

Informaci o jednání se zástupci lesů ČR  spočívající v údržbě koryta Jičínky a 
provedení místního šetření    

Výroční zprávu spol. ASOMPO, a.s. za rok 2015  

Žádosti o odkup pozemků (poz. p.č. 636/54) manž. Fialových, Palackého 76, 741 01 
Nový Jičín, dále žádost manž. Krejčí  Dlouhá 1974/18 741 01 Nový Jičín (poz.p.č. 
636/52 nebo 636/54) a žádost o informaci p. Paška ohledně možnosti odkupu 
pozemku  

Žádost p. Moniky Hajné ,Životice u N. Jičína 9 o odkup pozemku p.č. 1563/8 o 
výměře 45 m2 

Žádost Českého svazu ochránců přírody Bartošovice o finanční podporu 

Žádost Farního sboru Českobratrské církve evangelické o finanční podporu 

Žádost o pročištění bezejmenného přítoku vedoucího přes pozemky manž. 
Goldových, Životice u N. Jičína 66,  

Informaci starosty o žádosti p. Šimůnkové o sociální bydlení a zároveň schvaluje 
obsah připravené nájemní smlouvy     

Žádost spolku nevidomých o finanční dar 

Informaci starosty obce o žádosti provozovatele provozovny Hruška o finanční 
podporu na  mzdu zaměstnance prodejny  



 

  

 

5/9/2016   Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína schvaluje   : 

III. Úpravu rozpočtu obce  viz. příloha 

Rozpočtový výhled na rok 2017 - 2018    

 Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě S/64/5003384/013/2015 uzavřené dne 

1.4.2015 o Sběru a přepravě BRO (odpady)  

Smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) k zemní přípojce NN v k.ú. 

Životice u Nového Jičína (pozemek p.č. 53/2 a parc. č. st.169) pro RD manželů 

Holubových.   

Uvolnění finanční částky ve výši 850 tis. Kč z rozpočtu obce na dokončení 

stavebních úprav a vybavení místností farní budovy     

Přijetí dotace ve výši 87 700.-Kč v rámci dotačního programu „  Podpora 

hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji“ ( ŽPZ/03/2016) 

Poskytnutí dotace ve výši 50 tis. Kč Farnímu sboru Českobratrské církve 

evangelické (opravy zvonů a hodin ) 

Poskytnutí finančních  darů Českému svazu ochránců přírody Bartošovice a 

Spolku nevidomých v N. Jičíně ve výši 5 tis. Kč 

 

6/9/2016   Zastupitelstvo obce  pověřuje : starostu obce: 

Ke zveřejnění přijatého usnesení na úředních deskách obce 

K uzavření dodatku ke smlouvě o zajištění svozu BRO a  podpisu smlouvy o      

zřízení věcného břemene viz. bod  5/9/2016 

K podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem stavby „ Vodovodní přípojky   

Životice u Nového Jičína.“ 

K podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem stavby „ Společenské a sportovní 

zázemí sportoviště v Životicích u Nového Jičína “  

K vyhlášení veřejného záměru na odprodej pozemku p.č. 1563/8 

      

      Usnesení ZO č. 9 ze dne  7.9.2016  bylo přijato  8  hlasy přítomných členů            

                                 Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína  

                 

  Pavel Hasalík                                                              Mgr. Markéta Mřihladová 

      starosta                                                                              místostarosta                  

                                                     

Obec Životice u Nového Jičína vyhlašuje podle § 85 písm. a) zák č. 128/2000 Sb., 

o obcích nájemní záměr na provozování hostince Obecník. Zájemci mohou své 

nabídky podávat na obecní úřad, kde budou žadatelům poskytnuty potřebné 

informace. Provozní prostory je možné po domluvě prohlédnout.  



Volby 

VOLBY do Krajského zastupitelstva Moravskoslezského kraje  

a do Senátu Parlamentu ČR 

 

Na základě zák.č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zák.č. 247/1995 Sb., o volbách 

do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, se volby uskuteční v těchto dnech: 

 

PÁTEK 7. ŘÍJNA 2016 OD 14,00 HODIN - DO 22,00 HODIN 

SOBOTA 8. ŘÍJNA 2016 OD 8,00 HODIN – DO 14,00 HODIN 

 

v případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR  

se budou konat též ve dnech 

 

pátek 14. října 2016 od 14,00 hodin – do 22,00 hodin 

sobota 15. října 2016 od 8,00 hodin – do 14,00 hodin 

 

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 v obci Životice u NJ je volební 

místnost v Kulturním domě v Životicích u NJ č.p. 124. Právo volit má státní občan 

ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k 

trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje. V případě konání 

druhého kola voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání 

druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Překážkami výkonu volebního práva 

je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí 

svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, zákonem stanovené 

omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a výkon základní nebo 

náhradní vojenské služby, vyžaduje-li to bezpečnost státu. Voliči bude umožněno 

hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR (platným 

občanským průkazem nebo cestovním dokladem ČR). Neprokáže-li uvedené 

skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Volič může 

požádat o vydání voličského průkazu písemným podáním opatřeným ověřeným 

podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým 

podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové 

schránky. Písemná žádost musí být doručena obecnímu úřadu nejpozději 7 dnů přede 

dnem konání voleb, tj.do 30.09.2016.  



Osobně je možné požádat přímo na obecním úřadě, kde pracovnice ověří totožnost 

žadatele, a to nejpozději do 05.10.2016 do 16,00 hodin. 

Voličské průkazy pro volby do Senátu Parlamentu ČR jsou vydávány podle 

požadavku voliče buď pro 1. nebo 2. kolo, anebo pro obě kola současně. V období 

mezi 1. a 2. kolem voleb do Senátu je možné žádat o voličský průkaz pouze osobně 

nejpozději do 12.10.2016 do 16,00 hodin. 

 

POZOR! 
 

Voličský průkaz pro volby do krajského zastupitelstva lze využít pouze v příslušném 

kraji a voličský průkaz do Senátu Parlamentu ČR pouze v příslušném volebním 

obvodě. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad 

a ve dnech voleb přímo 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 hlasovací schránkou, úřední obálkou a 

hlasovacími lístky. Požadavek je možno nahlásit předem na tel.č. 556 705 908, tel.č. 

556 705 910. Hlasovací lístky budou voličům doručeny nejpozději tři dny přede 

dnem konání voleb. V případě konání 2. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR budou 

hlasovací lístky k dispozici pouze ve volební místnosti. 

Volby 



Tisková zpráva 

Tisková zpráva k realizaci projektu Rekonstrukce zázemí kulturního domu v Životicích 

u Nového Jičína 

V uplynulých letech se zastupitelstvo obce snažilo věnovat své síly a prostředky na 

vybudování základní občanské a technické vybavenosti. Do značné míry se jednalo i o 

obnovu povodněmi poškozených či zničených staveb. Budovaly se mosty, komunikace, 

chodníky, kanalizace, ale také byty se sociálním charakterem. Zásadně modernizovány 

byly objekty základní a mateřské školy, pro děti a sportovní veřejnost byla provedena 

první etapa revitalizace sportoviště. 

Teprve v letošním roce došlo i na rekonstrukci částí kulturního domu. Významná byla i 

skutečnost, že obec uspěla se svou žádostí v rámci programu podpory a rozvoje 

venkova Moravskoslezského kraje a obdržela na tento projekt dotaci. V jeho rámci byla 

zrekonstruována část kulturního domu, která slouží jako vstupní prostor, přístup do sálu, 

sociálního zařízení a kuchyně. Vyměněny byly rozvody vody, plynu, kanalizace, 

elektřiny, tedy to co návštěvník nevidí, určitě si ale všimne nových omítek, dlažeb a 

dveří. 

Obec chce na tento projekt navázat dalšími úpravami tohoto jediného zařízení pro 

kulturní a spolkovou činnost v obci a to ještě v letošním roce. Návštěvníci kulturního 

domu se už nyní ke změně pochvalně vyjadřují. 



Den obce Životice u NJ 

Tradiční slavnost „Den obce Životice u Nového Jičína“ proběhla v letošním roce 13. 

srpna a těšili jsme se také z hojné účasti . Letošní ročník byl stejně jako předešlé 

plný zábavy jak pro děti, tak pro dospělé. Pro děti byl připraven skákací hrad a velká 

nafukovací skluzavka, malování na tvář, balónková show, písko hraní a nechybělo 

ani kolo štěstí.  O zábavu dětí se postaraly také účinkující Míša Slouková a Heidi 

Janků. Dospělým zahrála cimbálová muzika, zazpívala a zatančila Jennifer Lopez – 

revival. Představila se nám také slovenská skupina  TEAM revival, která byla 

úžasná a sklidila ohromný aplaus. Hvězdou letošní slavnosti byla zpěvačka Petra 

Janů. Taneční zábavu rozproudila hudební skupina Astmatic, která nám zahrála i v 

loňském roce.  Celé odpoledne nám akci moderoval Jiří Kubza.  



Pasování na školáky 

 

…. Když jsme byli ještě malí, uměli jsme jíst a spát. 

Vyrostli jsme, podívejte, bude nám šest, je to znát. 

V naší školce můžeme si, na co chceme spolu hrát. 

Po prázdninách škola volá, naučí nás číst a psát…. 

  

V pondělí 27. 6. 2016 bylo devět našich předškoláčků pasováno, paní ředitelkou Evou 

Zemanovou, na prvňáčky. 

 

Jsou to :  

Bartoňová Tereza, Caithamelová Karolína, Geryková Valerie, Hošáková Marie, 

Hanušková Liliana, Chovancová Nikola, Číp Maxim, Kupča Daniel, Macíček Matěj. 

 

Většina z nich je plná očekávání, zápis do ZŠ byl pro ně hračkou a my máme hřejivý 

pocit, že je to i naše zásluha. 

Paní učitelky z MŠ 





Slavnostní zahájení školního roku 

Jako každý rok, tak i letos se naši nejmenší školáci těšili, až poprvé zasednou do 

školních lavic. Ve čtvrtek 1. září začal nový školní rok 2016/2017 slavnostním 

zahájením a v naší škole jsme mohli přivítat celkem 31 žáků. Vstup do školy je 

jedním z nejdůležitějších mezníků života i pro 6 našich prvňáčků. Tohoto 

slavnostního okamžiku se zúčastnil pan starosta Pavel Hasalík, rodiče žáků, 

pedagogové a samozřejmě naši školáci. V úvodu přivítala všechny přítomné paní 

ředitelka Eva Zemanová. Všem školákům popřála hodně štěstí a úspěchů. Poté 

předala slovo panu starostovi, který se s prvňáčky seznámil a popřál jim spoustu 

krásných chvil ve školních lavicích. Našim prvňáčkům vykouzlily úsměv na tvářích i 

startovací balíčky z nakladatelství Fraus. Všem školákům přejeme spoustu pěkných 

zážitků a hodně úspěchů ve škole. 





Zahajovací schůzka Klubu seniorů 

A je to tady. První schůzka proběhla. Malý sál se naplnil téměř do posledního místa. 

Sešlo se nás celkem 24. Úvodní slovo si vzala paní místostarostka Markéta 

Mřihladová, která všechny přivítala a přislíbila pomoc obce. 

Přes počáteční nervozitu a stres jsme začali probírat, co bychom mohli v období od 

října do konce letošního roku společně podniknout. Z návrhu na měsíc říjen jsme 

zvolili zájezd do Polska na trhy Chalúpki (Zabelkow), který se uskuteční 18.10 2016.  

A co vy ostatní důchodci? Nechcete jet s námi? Pokud ano přijďte na další schůzku, 

která proběhne 10.10 2016 opět v malém sále KD. Dozvíte se další podrobnosti. V 

případě, že nebudou obsazeny všechny místa v autobusu, dáme příležitost dalším 

zájemcům. A že už jsou. Senioři dlouho neváhejte a pojeďte s námi! 

Jaké aktivity připravujeme na listopad a prosinec? Přijďte na schůzku v říjnu a vše se 

dozvíte. 

Klub seniorů 







Životní jubilea 

 

Červenec  2016 

jméno č.p. věk 

KYSELÁ  Stanislava 112 88 

MIČKA  Jan 144 82 

SUROVEC  Josef 122 65 

PETŘEK  Josef 92 60 

MIKULENKOVÁ  Miluše 121 60 

Září 2016 

jméno č.p. věk 

MACÍČKOVÁ  Anna 21 97 

HRACHOVCOVÁ  Libuše 119 55 

Srpen 2016 

jméno č.p. věk 

ŠKORŇOVÁ  Marie 170 90 

VOSOL  Stanislav 46 80 

BENKO  Gabriel 208 55 

ŽERDÍK  Radek 134 50 

KOZEL  Pavel 192 50 

Společenská kronika 

Vážení spoluobčané! 

Děkuji všem za projevenou soustrast a účast na posledním rozloučení s mým 

drahým manželem, milovaným tatínkem a dědečkem panem Aloisem 

Hromádkou. Děkuji rovněž za květinové dary. Můj upřímný dík patří 

zejména Obecnímu úřadu, mysliveckému spolku Jedle Životice u N. J., 

honebnímu společenství v obci a kamarádům z  Veterán Car Clubu Ostrava. 

Velké poděkování vyjadřuji sdružení zdravotníků Strom života, jejichž obětavá 

pomoc byla pro nás všechny velkou oporou. 

                                                              Za celou rodinu s úctou  Jiřina Hromádková 





Topení a komíny 

Brzy již nastane topná sezóna a všichni provozovatelé spalinových cest by se měli 

snažit o to, aby se nedostali do smutné statistiky požárů způsobených komíny.  

Čištění, kontrola a revize spalinové cesty jsou stanoveny novou Vyhláškou č. 

34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, která nabyla účinnosti 29. 

ledna 2016. 

  

Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spalinových cest musí 

provádět a kdo je může provádět? 

Kontrola spalinových cest se provádí po jejím vyčištění posouzením: 

• zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým 

  požadavkům, podle kterých byla navržena a provedena a bylo zahájeno její    

  užívání, 

• zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby byly bezpečně odvedeny a   

  rozptýleny do volného ovzduší spaliny od všech připojených spotřebičů, 

• zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, 

  vymetacím, kontrolním, měřícím a čisticím otvorům, 

• zda je dodržena bezpečná vzdálenost spalinové cesty od hořlavých předmětů a   

  stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F, 

• zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty  

  vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo    

  střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou, 

• zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole   

  nebo revizi. 

Kontrolu spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel 

živnostenského oprávnění v oboru kominictví. 

Revize spalinové cesty se provádí: 

• před jejím uvedením do provozu, 

• při každé stavební úpravě komína 

• při změně druhu paliva připojeného spotřebiče, 

• před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty, 

• před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu,  

  typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je  

  potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty, 

• po komínovém požáru, 



• po komínovém požáru, 

• při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při důvodném podezření na výskyt    

  trhlin ve spalinové cestě. 

  

Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, která je zároveň 

držitelem osvědčení revizního technika spalinových cest. 

  

Čištění spalinové cesty 

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

odstraňování pevných usazenin a nečistot 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 oprávněná osoba, kterou je držitel 

živnostenského oprávnění v oboru kominictví. 

  

Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně lze provádět 

svépomocí, je lepší se spolehnout na odborníky. 

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty 

Výkon 

připojeného 

spotřebiče 

paliv 

Činnost Druh paliva připojeného spotřebiče paliv 

pevné kapalné plynné 

celoroční 

provoz 

sezónní 

provoz 

celoroční 

provoz 

sezónní 

provoz 

do 50 kW 

včetně 

čištění 

spalinové 

cesty 

3 x za 

rok 

  

2 x za 

rok 

  

2 x za 

rok 

  

1 x za rok 1 x za 

rok 

  

kontrola 

spalinové 

cesty 

1 x za rok 1 x za rok 1 x za 

rok 

  

nad 50 kW 

  

čištění a 

kontrola 

spalinové 

cesty 

2 x za rok 1 x za rok 1 x za 

rok 

  



Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v 

součtu 6 měsíců v kalendářním roce. 

  

V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a s rozvahou. 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. 

nprap. Dagmar Benešová 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, 

Zborovská 5 

 KOMINICKÉ PRÁCE  DOPRASTAV PERÚTKA Beskydská 138, Žilina u NJ 

ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ 

-kompletní služby včetně vystavení protokolu ceny od 300,-Kč 

tel: 777 716 997 do 17 h.  komindoprastav@seznam.cz   

kominictvidoprastav.webnode.cz (kompletní informace) 

mailto:komindoprastav@seznam.cz


Myslivecký spolek JEDLE 

Pohyb psů a koček v lese a na poli z pohledu zákona o myslivosti 449/2001 Sb. 

 

Vážení spoluobčané, 

V souvislosti s nadcházejícím jarem a nálezům uhynulé a padlé zvěře, považujeme za vhodné 

informovat veřejnost o nutnosti dodržování zásad volného pohybu psů a koček v honitbě, které 

jsou upraveny zákonem o myslivosti č. 449/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Neznalost zákona neomlouvá, a proto je potřeba znát základní práva a povinnosti majitele psů, 

aby nedošlo ke zbytečným ztrátám a citovým újmám. Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb. Je 

základní zákon, která mimo jiné upravuje volný pohyb psů a koček v polích a lesních honitbách, 

včetně jejich sankčních a dalších opatření. Hlavním zájmem je život a zdraví pronásledované 

zvěře. V krajině kolem vás žije celá řada volně žijící zvěře, která ale vašeho psa vnímá jako 

nepřítele a jeho přítomnost v ní vyvolává stres. Nenechávejte psa pobíhat v houští, prohledávat 

remízky. Zvláště pak v jarních měsících, v období od března do června, kdy se rodí mláďata. Této 

situaci dokážete předejít, jen když je pes stále ve vaší blízkosti. Zákaz volného pobíhání psů se 

podle § 10 odst. 1 zákona o myslivosti (č.449/2001 Sb.) vztahuje na celou honitbu. Nelze tedy se 

psy volně pobíhajícími chodit ani po veřejných cestách v honitbě. Podle zákona o myslivosti 

musí být v prostoru honitby pes pod vlivem svého pána. A podle několika soudních výnosů je to 

možné jen, když je na vodítku. Jinak podle znalců ani nejlépe vychovaný pes svého pána na sto 

procent neposlechne. Takže pokud si nejste jistí, je na procházce nejlepší psa připoutat. 

Pro vysvětlení uvádíme několik základních pojmů plynoucích z uvedeného zákona: 

Honitba – tvoří ji honební pozemky polní, lesní nebo smíšené a vodní plochy, které orgán státní 

správy myslivosti uznal za honitbu. Ostatní pozemky jsou nehonební. Za honitbu se také považují 

i nehonební pozemky, kterými jsou například silnice, polní a lesní cesty procházející honitbou.  

Z hlediska majitele psa, neznalého zařazení pozemků v honitbě, doporučuji považovat všechny 

pozemky 200 m od obytných budov za honební. 

Myslivecká stráž je oprávněna: 

1. Usmrcovat v honitbě psy, kteří mimo vliv svého majitele a ve vzdálenosti větší než 200 m od 

nejbližšího trvale obydleného domu hledají nebo pronásledují zvěř, anebo se k ní plíží. Pokud je 

tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení. Toto 

oprávnění se nevztahuje na psy ovčácké, nevzdálí-li se od stáda více než 200 m, a psy lovecké, 

slepecké, zdravotnické, vojenské a služební, pokud jako takoví jsou k rozeznaní a pokud se při 

výkonu služby nebo při výcviku vzdálí z vlivu svého vůdce jen přechodně. 

2. Usmrcovat pytlačící kočky potulující se v honitbě ve vzdálenosti větší než 200 m od 

nejbližšího trvale obydleného domu. 

3. Hubit zvířata škodlivá myslivosti. 

Mimo vliv vůdce: pes, který je vzdálen více jak 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k 

bydlení, a nelze jej přivolat, ani jinak ovlivnit, aby nepronásledoval zvěř.  



Toulavý pes: lze jej charakterizovat jako zvíře opakovaně se vzdalující z moci svého majitele, za 

účelem lovu. Jeho majitel je nedůsledný, nedělá žádné opatření, aby psovi v takové činnosti 

zabránil a znemožnil mu toulání. V praxi se má za to, že pes, který se nachází ve vzdálenosti 

větší jak 200 m od nejbližšího plotu, nejde přivolat a dále utíká za zvěří, může být považován za 

toulavého. 

 

Na vlastníky psů a koček se vztahuje ustanovení zákona o myslivosti, které jim bez výjimky 

zakazuje psy a kočky nechat volně pobíhat v honitbě. Možnost, aby se pes vzdálil z vlivu svého 

vůdce, a to jen přechodně, se týká jen psů loveckých, slepeckých, zdravotnických, vojenských a 

služebních. Uvedené druhy psů musí být k rozeznání, jak je uvedeno v zákoně. 

 

Majitelé psů často argumentují, že je pes volně z důvodu výcviku. Výcvik psů v honitbě však 

není dovolen a je považován za volné pobíhání psů v honitbě. S odvoláním na zákon o 

přestupcích může okresní úřad za volné pobíhání psů v honitbě uložit pokutu až 5 000,- Kč. 

Výcvik loveckých psů (ostatních pracovních plemen) v honitbě je tedy možné provádět, ale jen s 

předchozím souhlasem jejího uživatele (Mysliveckým spolkem) a za podmínek jím stanovených: 

určené místo, místo s řídkým výskytem zvěře, denní či roční doba, periodicita, počet psů na 

výcvik aj. v opačném případě riskujete i ztrátu psa. Oprávnění k usmrcování uvedených psů a 

koček má myslivecká stráž ze zákona, resp. Z titulu svého ustanovení a schválení. 

 

V zákoně je dále stanoveno: dojde li k usmrcení psa, může vlastník požadovat náhradu škody. 

Musí však dokázat, že k jeho usmrcení nedošlo za okolností v zákoně uvedených. Důkazní 

břemeno je tedy na vlastníkovi psa a zpravidla se velmi těžko dokazuje. Proti tvrzení vlastníka 

psa v řízení obvykle stojí protichůdné tvrzení střelce. Zákon posuzuje usmrcení psa i kočky v 

honitbě jen v rovině majetkoprávní – tj. ohledně případné náhrady škody vlastníkovi psa.  

 

Otázka volného pohybu psů v honitbách z pohledu zákona je jedna věc. Otázka určité 

vzájemné tolerance a ohleduplnosti je věc druhá. Buďme k sobě slušní a tolerantní. Myslivce 

a pejskaře by měla spojovat láska k přírodě. Jdete-li se svým psem do honitby, chovejte se tak, 

abyste vy i vaši psi zvěř nerušili. Předejdeme zbytečným konfliktům, nebo situacím, kdy může 

být pro našeho psího kamaráda již pozdě.  

 

Za MS Jedle Životice u NJ: Oskar Kunc – předseda MS 



Oznamujeme občanům, že jsou stále k dispozici poslední  lístky 

na muzikál DĚTI  RÁJE.  





Pozvání, oznámení, informace 

Objednávky služeb a hlášení poruch KT a internetu zadávejte přes 

http://www.4mroznov.cz/objednavka.php 

Help-desk 8-20 hod.: +420 603 255 372   

Středisko volného času Fokus Nový Jičín spustilo registraci k zápisu do  

kroužků a kurzů ve školním roce 2016/2017. Nabídku volnočasových  

aktivit pro všechny věkové kategorie a on-line přihlášku najdete na  

www.fokusnj.cz. Více informací na telefonním čísle 734 287 205.  

Svoz BIO odpadu 

Svoz BIO odpadu bude probíhat do konce měsíce října.  

Poslední svoz se uskuteční v pátek 28.10. 2016, bez ohledu na státní svátek. 

Orientační výčet plánovaných kulturních akcí do konce roku 2016 

 21.10. 2016 

Divadlo SEMAFOR v KD Životice u NJ v 18:00 hodin  

 4.11. 2016  

Setkání občanů důchodového věku v  KD Životice u NJ v 16:00 hodin 

16.11. 2016 

Lampiónový průvod s Martinem na bílém koni, sraz u kostela v 16:00 hodin 

9.12. 2016 

Mikuláš a rozsvícení vánočního stromu u kostela v 16:00 hodin 

18.12. 2016    

Vánoční koncert (ONDRÁŠEK) v kostele v 18:00 hodin 

V obci byly přistaveny kontejnery na kovový odpad. Najdou se mezi námi tací, že 

nahromadí prázdné konzervy do igelitové tašky a i s touto taškou obsah vyhodí, 

přitom hned vedle je umístěn kontejner na plasty. Žádáme občany, aby obsah 

igelitové tašky vysypali do kontejneru k tomu určenému a zmiňovanou igelitku 

vyhodili do kontejneru na plasty. Dále žádáme občany, aby neukládali odpad vedle 

kontejnerů při jejich naplnění. Děkujeme.  

Důrazně upozorňujeme občany, aby neparkovali své automobily na místních 

komunikacích !!! 

http://www.4mroznov.cz/objednavka.php
http://www.fokusnj.cz/
http://www.fokusnj.cz/
http://www.fokusnj.cz/
http://www.fokusnj.cz/
http://www.fokusnj.cz/


Diakonie Broumov,  

sociální družstvo 

 Více na  www: diakoniebroumov.org, www.facebook.com/broumovdiakonie 

VYHLAŠUJE 

SBĚR  POUŽITÉHO  OŠACENÍ 

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ 

Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,  

Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 

Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené 

Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky 

Obuv – veškerou nepoškozenou 

Hračky – nepoškozené a kompletní 

Peří, péřové přikrývky a polštáře 

Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční 

Knihy 

  

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 

ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů 

nábytek 

znečištěný a vlhký textil  

Sbírka se uskuteční:  

dne:  14.10. 2016 Životice u Nového Jičína 

čas:  8:00 – 11:00 

místo: občan ponechá pytle s věcmi před svou nemovitostí. 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,  

aby se nepoškodily transportem 

Bližší informace Vám rádi sdělíme: 

Tel.: 491 524 342, 224 316 800 



Obce Životice u Nového Jičína, informační čtvrtletník pro občany obce.  

Vydává Obecní úřad Životice u Nového Jičína. Povolení MK ČR E 21424.  

Adresa redakce: Životice u Nového Jičína 128, 742 72 Mořkov. Tel: 556 705 908,  

email: obec@zivoticeunj.cz Neprošlo jazykovou úpravou.  

Za tiskové chyby neručíme. 

mailto:obec@zivoticeunj.cz

