
Město Rychvald 

7. zasedání 

Zastupitelstva města Rychvald 

Kulturní dům v Rychvaldě, 
14. 3. 2012, 16.30 hodin 



M ě s t o R y c h v a I d, 7 3 S 3 2 

Rychvald, dne 6.3.2012 

Svolávám 

7. zasedání Zastupitelstva města RychvaldJ které se koná 
dne 14. března 2012 v 16.30 hod., v kulturním domě v 
Rychvaldě. 

Šárka Kapková 
Starosta 



Pořad 

pro 7. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 14. 3. 2012 

1. Pořadové a organizační zabezpečení ZM 
2. Kontrola usnesení 
3. Zpráva o činnosti RM 
4. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 
S. Zpráva o činnosti Finančního výboru 
6. Zápis z jednání kontrolní komise Svazku měst a obcí okresu Karviná 
7. Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2012 
8. Návrhy na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Rychvald 
9. Informativní zpráva k aktuálnímu stavu návrhu nového Územního plánu sídelního útvaru 

Rychvald - materiál na stůl 
10. Návrhy obecně závazných vyhlášek 

11. Diskuze 

č. 9/2012, kterou se stanovuje zákaz spalování suchých rostlinných 
materiálů ve městě Rychvald a způsob nakládání s rostlinnými zbytky, 
č. 10/2012 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení 
veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně 
tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu 
nezbytném k zajištění veřejného pořádku, 
č. 11/2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na 
veřejných prostranstvích, 
č. 12/2012 o stanovení obecních plakátovacích ploch, 
č. 13/2012, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném 
prostranství ve městě Rychvald, 
č. 14/2012 o ochraně a údržbě veřejné zeleně ve městě Rychvald 
č. 15/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/02 
k upevnění veřejného pořádku ve městě 



7. zasedání ZM Rychvald 
MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 14.3.2012 

Bod 1. Pořadové a organizační zabezpečení 7. zasedání 
Zastupitelstva města Rychvald 

Obsah: 
1. Důvodová zpráva 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města 

a)schvaluje 
pořad dnešního zasedání ZM Rychvald 

b) v o I í 
návrhovou komisi ve složení: 

c) v o I í 

Mgr. Martin Šmuk 
Ing. Jan Vavříček 
Ing. Ivan Širocký 

ověřovatelé zápisu ve složení: 
Jaroslav Uhlík 
p. Stanislav Tvardek 

Zpracoval{a): Kamila Bubníková - úředn wdboru 
Předkládá: Rada města 
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7. zasedání ZM Rychvald 
MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 14.3.2012 

Organizační zabezpečení 7. zasedání ZM, dne 14.3.2012 

Termín 14. 3. 2012 v 16.30 hod., v KD Rychvald 

Návrhová komise: Mgr. Martin Šmuk 
Ing. Jan Vavříček 
Ing. Ivan Širocký 

Ověřovatelé zápisu: p. Jaroslav Uhlík 

Zapisovatelka: 

Skrutátoři: 

p. Stanislav Tvardek 

Bc. Lena Koláková 

Bc. Markéta Nováková 
p. Irena Kubíčková 

Zpracoval(a): Kamila Bubníková -úředník org. odboru 
Předkládá: Rada města 

bod 1 
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7. zasedání ZM Rychvald 
MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 14.3.2012 

Pořad pro 7. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 14. 3. 2012 

1. Pořadové a organizační zabezpečení ZM 
2. Kontrola usnesení 
3. Zpráva o činnosti RM 
4. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 
5. Zpráva o činnosti Finančního výboru 
6. Zápis z jednání kontrolní komise Svazku měst a obcí okresu Karviná 
7. Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2012 
8. Návrhy na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Rychvald 
9. Informativní zpráva k aktuálnímu stavu návrhu nového Územního plánu sídelního útvaru 

Rychvald - materiál na stůl 
10. Návrhy obecně závazných vyhlášek 

11. Diskuze 

č. 9/2012, kterou se stanovuje zákaz spalování suchých rostlinných 
materiálů ve městě Rychvald a způsob nakládání s rostlinnými zbytky, 
č. 10/2012 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení 
veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně 
tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu 
nezbytném k zajištění veřejného pořádku, 
č. 11/2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na 
veřejných prostranstvích, 
č. 12/2012 o stanovení obecních plakátovacích ploch, 
č. 13/2012, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném 
prostranství ve městě Rychvald, 
č. 14/2012 o ochraně a údržbě veřejné zeleně ve městě Rychvald 
č. 15/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/02 
k upevnění veřejného pořádku ve městě 

Zpracoval(a): Kamila Bubníková -úředník org. odboru 
Předkládá: Rada města 
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7. zasedání ZM Rychvald 
MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 14.3.2012 

Bod t Kontrola usnesení 

Obsah: 
1. Důvodová zpráva 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města 

bere na vědomí 
kontrolu svých přijatých usnesení 

Zpracoval(a): Kamila Bubníková -úředník rll:>-'-""'"""-!'<loru 
Předkládá: Rada města 

lz2 



bod 

Důvodová zpráva 

Ve sledování: 

usn. č. 22/1 O b) ZM ukládá RM 

usn. č. 4/5 

informovat zastupitelstvo města o rozhodnutích, která učiní Valná hromada 
společnosti Služby města Rychvald, spol. s r. o., při každém zasedání 
zastupitelstva města 
T: úkol stálý Z: RM 

b) ZM ukládá RM 
projednat obě nedořešené záležitosti týkající se svých usnesení č. 89/29 
a č. 10/11 a stanovit konečný termín dořešení obou záležitostí. O konečném 
dořešení informovat ZM. 
T: prosinec 2011 

2z2 

I 
. I 
I • 
• I 

! J 

I 

I I 

I 

I 
i i 



Usnesení 

z rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady. 

ze dne 7. 12. 2011 

1.1. VH bere na vědomí výsledky společnosti za období leden- říjen 2011 

1.2. VH bere na vědomí zásadní vlivy, které v tomto období negativně působí na celkový 
výsledek společnosti, kde se jedná o : 

- vliv nižšího celkového objemu tepla 
- nárůst osobních nákladů 
- vliv odpisů z pořízeného lM 
- vliv zastaralých kalkulačních sazeb 

2.1. VH ukládá jednateli společnosti organizačně a personálně zajistit převod činnosti 
správy hřbitova pod MěÚ. ( 1.čtvrtletí 2012). 

2.2. VH akceptuje organizační strukturu společnosti navrženo u jednatelem od 1.1.2012 
s tím, že počty pracovníků musí plně odpovídat objemu sjednaných zakázek. 
Stav pracovníků byl odsouhlasen na počtu 11. 

2.3. VH ukládá jednateli společnosti aktualizovat hodinové kalkulační sazby na údržbu 
bytového a nebytového fondu od 1.1.2012 

2.4. VH ukládá jednateli postupně aktualizovat veškeré dosavadní smluvní vztahy pro rok 
2012 s MěÚ a to jak z věcného, tak i finančního objemu. 

2.5. VH doporučuje jednateli společnosti přehodnotit současný smluvní stav v oblasti služeb, 
zejména pak mezd a právního poradenství. 

ing.Jana Máchová 

ověřovatel zápisu 

Stanislav Tvardek 

ověřovatel zápisu 

ing. Ladislav Sitko 

předsedající 



7. zasedání ZM Rychvald 
MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 14.3.2012 

Bod4.. Zpráva o činnosti Rady města 

Obsah: 
1. Důvodová zpráva 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města 

bere na vědomí 
zprávu o činnosti Rady města 

Zpracoval(a) a předkládá: Kamila Bubní qředník org. odboru 1z2 



bod 3 

Důvodová zpráva 

Zpráva o činnosti Rady města Rychvald 

Rada Města Rychvald od minulého zasedání Zastupitelstva města Rychvald jednala celkem 
6x, a to na svém: 

31.zasedánídne 19.12.2011 
32. zasedání dne 18. 1. 2012 
33. zasedání dne 30. 1. 2012 
34. zasedání dne 13. 2. 2012 
35. zasedání dne 27. 2. 2012 
36. zasedání dne 12. 3. 2012 

Viz. usnesení z těchto zasedání 
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7. zasedání ZM Rychvald 
MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 14.3.2012 

Bod 4. 

Obsah: 

Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva 
města Rychvald za období od 15.12.2011 do 14.3.2012 

1. Zpráva o činnosti kontrolního výboru za uvedené období 
2. Zprávy o kontrolní činnosti č. 12/2011 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění 
bere na vědomí 
1. Zprávu o činnosti kontrolního výboru za uvedené období 
2. Zprávu o kontrolní činnosti č. 12/2011 vč. nápravného opatření 

1 
Předkládá: Jaroslav Uhlík, v.r.- předseda KV 



Kontrolní výbor Zastupitelstva města Rychvald 

ZPRÁVA 
O činnosti kontrolního výboru za období 

od 15.12.2011 do 14.3.2012 

1) Proběhly 3 schůze kontrolního výboru. 
2) Případná absence členů byla vždy řádně omluvena. 

3) Provedené kontrolní činnosti za uvedené období: 
1. Kontrolní činnost 12/2011- Kontrola průběhu výběrového řízení veřejné zakázky 

malého rozsahu za rok 2011 odboru výstavby a ŽP: 
"Stavební úpravy pohřebiště v Rychvaldě- 7.etapa" 

4) Kontrolní výbor zastupitelstvu města doporučuje: 
ZM bere na vědomí: 
1. Zprávu o činnosti kontrolního výboru za uvedené období. 
2. Zprávu o kontrole č. 12/2011 -vč. nápravného opatření 

Projednáno dne 2.3.2012 

Jaroslav Uhlík 
Předseda kontrolního výboru 

l 
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Kontrolní výbor Zastupitelstva Města Rvchvald 

ZÁPIS 
O KONTROLE č. 1J{ W11 

íi-'~1 ťvl1~ f ~o.fe'Vj)t~~- ~ 
ť;L_ 1 d\-~ )~ · ~ -lD,f2 

Předmět kontroly: Kontrola prúběhu výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu "Stavební 
úpravy pohřebiště v Rychvaldě- ?.etapa" 

Odůvodnění: Plán kontrolní činnosti. 

Kontrolu provedl: Mgr. Danuše Michálková, Martin Šmídl 

Za účasti: p. Jana Do#'stálová- úředník odboru stavebního, ŽP a rozvoje 

Datum: 29.2.2012 

Zjištění: 

Nebyly zjištěny žádné nedostatky v prúběhu výběrového řízení. 

Návrh opatření: Bez opatření. 

Podpis provádějícího : 

Projednáno na schůzi KV : !-3.2012 

Doporučení pro ZM : KV doporučuje vzít na vědomí 

Podpis předsedy KV : 



Kontrolní vvbor Zastupitelstva Města Rvchvald 

ZÁPIS 
O KONTROLE č. J/,2)~011 

Předmět kontroly: Kontrola průběhu realizace veřejné zakázky malého rozsahu "Stavební úpravy 
pohřebiště v Rychvaldě- 7.etapa" 

Odůvodnění: Plán kontrolní činnosti. 

Kontrolu provedl: Mgr. Danuše Michálková, Martin Šmíd! 

Za účasti: p. Jana Dostálová- úředník odboru stavebního, ŽP a rozvoje 

Datum: 29.2.2012 

Zjištění: 

V prl!běhu stavebních úprav pohřebiště bylo dle smlouvy provedeno odstranění cca 18m2 původní 
zámkové dlažby "KOST". Následně bude tato dlažba odvezena a uložena v areálu "Služby města 
Rychvald, s.r.o." na ul. Michálkovické. 
Kontrolou bylo zjištěno, že neexistuje žádný doklad o předání této dlažby a její následné likvidaci 
nebo prodeji ani v předávacím protokolu ze dne 14.10.2011, nebo stavebním deníku, který není 
přiložen. 

Návrh opatření: 
V případě smluvních požadavků na likvidaci nebo jinou manipulaci se zbylým stavebním 
materiálem vždy vyžadovat předložení dokladl! o provedení činností specifikovaných ve smlouvě. 

Vyjádření kontrolovaného : rf3tkLL-· ;~ frt-~-to~ (Id~~ CJj-v."(J;, •• /' kl/ . / G!Jr'j/ 
I .. 

/} . t/ . ~?t [ IX-/t l_,L__,r:_~/ 
M D M. h, ll , ,(J.-í(/li-?:'•7 ~ gr. . 1c a wva ............. : . ........ .. Podpis provádějícího : 

p. Martin Šmíd! ............. .. 

Projednáno na schůzi KV :2.3.2012 

Doporučení pro ZM : KV dopomčuje vzít na vědomí 

Podpis předsedy KV: 
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7. zasedání ZM Rychvald 
MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNf ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 14.3.2012 

Bod S. Zpráva o činnosti finančního výboru zastupitelstva města 

Obsah: 
1. Důvodová zpráva 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města 
dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v úplném znění 

bere na vědomí 
zprávu o činnosti finančního výboru za období od 14.12.2011 do 14.3.2012 

Zpracoval(a): Jana Strnišťová- vedoucí úředník finančního odboru 
1 

1z2 
Předkládá: Jana Strnišťová- vedoucí úředník finančního odboru 



Bod S. 

Důvodová zpráva 

Finanční výbor se v novém složení Ing. Ivan Širocký - předseda a členové lng.Marie 
Klášterníková, Mgr. Martina Jaglářová, pan Miloslav Mazurek a Bc. Zdeněk Fajkus sešel za 
uplynulé období na dvou řádných jednáních, na kterých byly projednány níže uvedené body. 

I. 

Dne 18.01.2012 projednal finanční výbor rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2012 a vlastní 
organizační záležitosti. 
Rozpočtové opatření č. 1 finanční výbor doporučil zastupitelstvu města schválit, avšak 
z důvodu organizačních (tj. datum konání zastupitelstva) bylo usnesení rady města 

k rozpočtovému opatření č. 1 revokováno. Obsah rozpočtového opatření byl doplněn 
a označen jako rozpočtové opatření č. 2. 

ll. 
Dne 20.02.2012 proběhlo druhé jednání finančního výboru. 
Finanční výbor projednal rozpočtového opatření č. 2 pro rok 2012 a doporučil zastupitelstvu 
města ke schválení. 
Dále finanční výbor projednal 
-plnění daňových příjmů k 20.02. s tím, že plnění je shodné se stejným obdobím roku 2011, 
- zadluženost města ve vztahu k úvěrům nebo finančním výpomocím, 
- přibližné čerpání rozpočtu za měsíc leden s tím, že účetní závěrka za leden bude 

zpracována současně s měsícem únorem a výsledky budou známy cca 15.března. 

K dnešnímu dni nejsou čerpány finanční prostředky nad rámec schváleného rozpočtu, 

111. 

Rozbor hospodaření města Rychvaldu za rok 2011 se v současné době zpracovává a bude 
projednán na červnovém zasedání zastupitelstva města. 

IV. 

Finanční výbor bude, mimo jiné, čtvrtletně provádět kontrolu čerpání rozpočtu příjmů 
a výdajů. 

2z2 

, I 
I 
I 
I 

; 
I 

I ! 

l i 



7. zasedání ZM Rychvald 
MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNf ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 14.3.2012 

Bod 6. Zápis z jednání kontrolní komise Svazku měst a obcí 
okresu Karviná 

Obsah: 
1. Důvodová zpráva 
2. Zápis z jednání kontrolní komise Svazku měst a obcí okresu Karviná 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města 
dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v úplném znění a zákona č.250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, v úplném znění 

bere na vědomí 
zápis z jednání kontrolní komise Svazku měst a obcí okresu Karviná 
ze dne 23.9.2011, kterým byla provedena kontrola projednání závěrečného 
účtu Svazku měst a obcí okresu Karviná a Zprávy o přezkoumání 
hospodaření za rok 2010 

Zpracoval(a): Jana Strnišťová -vedoucí úředník finančního odboru 11 j 
Předkládá: Jana Strnišťová- vedoucí úředník finančního odboru ih! 

1z2 



Bod 6. 

Důvodová zpráva 

úvod: 
Město Rychvald vstoupilo do Svazku měst a obcí okresu Karviná (SMOOK) v roce 1995. 
Předmětem činnosti Svazku je ochrana společných zájmů a veškerých aktivit, které povedou 
k ekonomickému, kulturnímu a sociálnímu rozvoji regionu, který je tvořen katastrálním 
územím všech členských měst a obcí. 
Zastupitelstva členských měst obcí mají za povinnost projednat rozpočtový výhled SMOOK, 
rozpočet na kalendářní rok, závěrečný účet, přistoupení dalších měst a obcí do Svazku, 
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku, zápis z jednání kontrolní komise, 
případně další dokumenty. 

Žádost: 
Na základě žádosti Svazku měst a obcí okresu Karviná předkládáme zastupitelstvu města 
Rychvaldu Zápis z jednání kontrolní komise SMOOK ze dne 23.9.2011, kdy byla provedena 
kontrola projednání závěrečného účtu a Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2010. 

2z2 
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Zápis 

zjednání kontrolní komise Svazku měst a obcí okresu Karviná, které se konalo dne 
23. 9. 2011 v sídle Svazku měst a obcí okresu Karviná 

Přítomni: 

Ing. Zdeněk Osmanczyk, člen komise 
Ing. Martin Pinkas, člen komise 
Ing. Ladislav Rosman, člen komise 

I. Dnešního dne byla provedeúa kontrola projednání závěrečného účtu a Zprávy o 
přezkoumání hospodaření za rok 2010. 

Bylo konstatováno: 
členské obce byly řádně seznámeny se zprávou auditora za rok 2010 
zpráva byla v členských obcích zveřejněna a projednána 
zpráva byla projednána na zasedání SMOOK dne 24. 5. 2011 
závěrečný účet SJviOOK za rok 2010 byl rovněž projednán a schválen na členské 
schůzi SMOOK dne 24. 5. 2011 

ll. Dále bylo prověřeno plnění usnesení členské schůze. Bylo konstatováno: 

členská schůze SMOOK 31. 1. 2011 
nebylo uloženo žádné ukládacích usnesení 

členská schůze SMOOK 15. 3. 2011 
uložena 2 ukládací usneseni 
splněna všechna 

členská schůze SMOOK 26. 4. 2011 
uložena 2 ukládací usnesení 
splněno 

členská schuze SMOOK 24. 5. 2011 
nebylo uloženo žádné ukládacích usneseni 

členská schůze SMOOK 12. 7. 20 ll 
nebylo uloženo žádné ukládacích usnesení 

členská schůze SMOOK 30. 8. 2011 
· nebylo uloženo žádné ukládacich usnesení 

~ . . . . . :1:::-::::.. : .... -:·: ..... :. 
Ing. Zdeněk Osinanczyk Ing. Martin Pinkas 

V Karviné dne 23. 9. 2011 

.•. "- r 
' ~ 

/\ , . 
fi r· :::J') l'· • ' ···---~u v-<-~ .......... ; ............ ~·., ........... . 

Ing. Ladislav Rosman 



7. zasedání ZM Rychvald 
MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNf ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 14.3.2012 

Bod 7. Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2012 

Obsah: 
1. Důvodová zpráva 
2. Příloha 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města 
dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v úplném znění 

schvaluje 
rozpočtové opatření č. 2 pro ro 2012 dle přílohy 

Zpracoval(a): Jana Strnišťová- vedoucí úředník finančního odboru ~I)/ 
Předkládá: Jana Strnišťová - vedoucí úředník finančního odboru 1-)j 



Důvodová zpráva 

Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2012 navyšuje schválený rozpočet o 19,338.000,-Kč. Obsahem jsou 
investiční výdaje (položka 6121 ,6130), které vycházejí ze schváleného plánu investic pro rok 2012. 
Nově jsou zařazeny finanční prostředky na odkup pozemku p.č. 1752 - skládka Jarošovice, na dofinancování 
výstavby 8 podporovaných bytů v domě č.p. 734 a na navýšení běžných výdajů, jako jsou odměny na dohody 
o provedení práce a výměna oken v ZŠ Václav. 

výdaje 
příjmy 

financování 

schválen v rozpočet 

79 600 tis.Kč 
7 4 800 tis. Kč 
4 800 tis.Kč 

Pří I o ha č.1 

rozpočet po úpravách 

99 602 tis.Kč 
75 114 tis.Kč 
24 488 tis.Kč 

I. Výdaje: zvýšení o 19,338.000.-Kč 

1. silnice. pozemní komunikace + 2.100.000,-Kč 

2219,6121 
'2219,6121 
2219,6121 

1,700.000,- Kč komunikace pro pěší ul. Bohumínská (O.K.Mžik- Rozcestí) 

50.000,- Kč PD pro komunikaci pro pěší ul. Michálkovická (Eden) 

350.000,- Kč stezka pro pěší ke garážím 

2. vodní hospodářství + 2.500.000.-Kč 

2321,6121 2,500.000,- Kč dešťová kanalizace ulice Potoční a ulice Průjezdní 

3. dětská hřiště + 600.000.-Kč 

3421,6121 600.000,- Kč PD pro dětské a senior hřiště vč. nového vybavení 

4. odbor bytový a správv majetku + 13,626.000.-Kč 

3612,5171 
3612,6121 
3612,6121 
3612,6121 
3612,6121 
3613,6121 
3639,6130 

mínus 100.000,- Kč digitelefony DPS 
100.000,- Kč digitelefony DPS 
80.000,- Kč PD pro elektroinstalaci bytových domů čp. 1516-1519, 1532-1535 

1,500.000,- Kč výstavba 8 podporovaných bytů v domě č.p.734 (dofinancování) 

5,200.000,- Kč zateplení a výměna oken ui.Sadová,čp.1424-1426 
5,000.000,- Kč zdravotní středisko- rekonstrukce střechy 
1 ,846.000,- Kč odkup pozemku p.č. 1752 - skládka Jarošovice 



5. vnitřní správa + 12.000.-Kč 

6171,5169 
6171,5021 

mínus 108.000,- Kč přestupková komise- ze služeb 
120.000,- Kč přestupková komise- na dohody o provedení práce 

6. školství + 500.000.-Kč 

3113,5171 500.000,- Kč výměna oken -ZŠ Václav 

ll. Příjmv: zvýšení o 314.417.-Kč 

pol.4112 

pol.1337 
pol.1340 

314.417,- Kč neinvestiční dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu 

(ve schváleném rozpočtu 3 000 tis.Kč) 

mínus 3,500.000,- Kč poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
3,500.000,- Kč třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů • 

oprava dle nové rozpočtové skladby účinné od 1.1.2012 

111. Financování: zvýšení o 19,023.583,-Kč 

pol.8115 19,023.583,- Kč vlastní zdroje 

2 
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7. zasedání ZM Rychvald 
MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 14.3.2012 

Bod 8. Návrhy na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru 
Rychvald 

Obsah: 
1. Důvodová zpráva 
2. Seznam žadatelů o změnu Územního plánu sídleního útvaru Rychvald 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Rychvald po projednání 

1. rozhodlo 

a. podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, nepořídit změnu Územního plánu sídelního útvaru Rychvald podle 
návrhů RSS - R75, předložených navrhovateli a posouzených pořizovatelem 
dle ustanovení § 46 odst. 2 a 3 a zároveň § 53 odst. 5 písm. d) stavebního 
zákona - Městským úřadem Bohumín, úřadem územního plánování, dle 
přílohy materiálu, a požadavky R55-R57 zahrnout do návrhu nového 
územního plánu 

2. ukládá 

a. pořizovateli seznámit projektanta nového územního plánu Rychvaldu 
s návrhy na změny v území včetně stanoviska pořizovatele dle přílohy 

materiálu, 
b. městu Rychvald informovat žadatele o změnu územního plánu o 
rozhodnutí zastupitelstva v souladu s bodem 1. 

Předkládá: rada města a Šárka Kapková jako pověřený zastupitel 
Zpracoval: Ing. Dalibor Třaskoš, vedoucí oddělení rozvoje a územního plánování, odboru 

rozvoje a investic MěÚ Bohumín 



Bod S. 

Důvodová zpráva 

Důvodová zpráva 

Na základě § 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona rozhoduje v samostatné působnosti 
zastupitelstvo města o pořízení územního plánu nebo jeho změny. Naposledy jednotlivé 
návrhy občanů a organizací projednávalo zastupitelstvo města Rychvald dne 30.3.2011, kdy 
bylo projednáno celkem 54 požadavků a zastupitelstvo rozhodlo nepořizovat další změnu 
územního plánu s ohledem na skutečnost, že je pořizován návrh nového územního plánu 
Rychvaldu. Městský úřad Bohumín, odbor rozvoje a investic, jako pořizovatel nového 
územního plánu Rychvaldu, informoval projektanta územního plánu o rozhodnutí 
zastupitelstva města. 

Návrhy na pořízení územního plánu nebo jeho změny se podle § 46 odst. 1 stavebního zákona 
podávají u obce, pro jejíž územní se územní plán nebo jeho změna pořizuje. Od března 2011 
tedy úřad územního plánování (pořizovatel) obdržel od města Rychvald 21 nových návrhů, 
seřazených a označených jako R55 - R 75, jejichž seznam je přílohou k tomuto materiálu. Jde 
celkem o 12,3 ha ploch. Ve všech návrzích je předmětem žádosti změna současného 
funkčního využití pozemků na plochy pro individuální výstavbu rodinných domů, pouze 
v případě R58 na plochu pro podnikání na cca 1/3 plochy (pneuservis, myčka aut, 
občerstvení, parkoviště). 

V případě požadavku R 71 vlastník pozemku neuvedl, jaký je jeho požadavek na změnu 
územního plánu. Jako důvod pro pořízení územního plánu je v návrhu uvedeno: "Jako orná 
půda - pro mne nemá využití obzvláště, když je na tomto pozemku dodatečně umístěna 
varovná cedule -možný únik plynu. " K tomuto je nutno uvést, že na předmětném pozemku je 
umístěný velkokapacitní vrt s ochranným a bezpečnostním pásmem. Vlastník pozemku byl 
dne 20.2.2012 úřadem územního plánu vyzván, aby podaný návrh na změnu územního plánu 
doplnil a nebude-li doplněn, bude uvedený návrh vzat zastupitelstvem města pouze na 
vědomí. 

Změny funkčního využití území, navrhované ve 21 nových žádostech, nemohou být přímo 
v novém územním plánu řešeny, neboť tyto požadavky nejsou součástí projednaného a 
schváleného zadání, nicméně bude o nich opět informován projektant územního plánu. 

Na základě § 46 odst. 2 a 3 stavebního zákona pořizovatel posoudil úplnost všech přijatých 
návrhů a vyhodnotil jejich soulad s právními předpisy. Jelikož splňují všechny stanovené 
náležitosti, posoudil je z hlediska věcného (proč návrh doporučuje či nedoporučuje 
k prověření projektantem) a předkládá je nyní k rozhodnutí zastupitelstvu. 

Dále pořizovatel provedl vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení 
potřeby vymezení zastavitelných ploch dle § 53 odst. 5 písm. d) stavebního zákona. 
S ohledem na rozpracovanost návrhu nového územního plánu města pořizovatel nedoporučuje 
další změnu územního plánu pořídit. 

Závěr 

Na základě výše uvedených skutečností je nutné konstatovat, že je nekoncepční a zároveň 
neekonomické pořizovat další změnu stávajícího Územního plánu sídelního útvaru Rychvald. 
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Zároveň není vyloučeno, že v průběhu tvorby nového územního plánu, který představuje 
celkovou koncepci řešení jednotlivých vztahů v území, projektant sám vyhodnotí některé 
z předmětných pozemků jako vhodné pro navrhovaný účel. 

Navrhujeme tedy, aby zhotovitel nového územního plánu - společnost Urbanistické středisko 
Ostrava, s.r.o. - byla se všemi nově podanými návrhy seznámena a při tvorbě návrhu nového 
územního plánu je případně prověřila. 
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Seznam žadatelů o změnu Územního plánu sídelního útvaru Rychvald 
Příloha k materiálu pro zasedání zastupitelstva 

č. Jméno žadatele Termín Požadavek na Pořadové číslo Návrh úhrady Pozemek parc.č. (výměra) Stanovisko pořizovatele dle 
doručení samostatnou v zadání nového ÚP nákladů - předmět žádosti § 46 stavebního zákona 
návrhu změnu (navrhovaná změna) 

pořizovateli 

R Ficková Helena 30.32011 není uvedeno NOVAŽADOST uvedeno "na náklady 5792/2 (2840 m2
) Nedoporučujeme prověřovat. 

55 pořizovatele" - výstavba RD Mimo souvislou zástavbu, 
Dostál Milan bezpečnostní pásmo plynovodu 

ochranné pásmo lesa. 
R Víchová Anna 12.42011 není uvedeno NOVAŽADOST Město Rychvald 1385/1 (11763 m2

), Nedoporučujeme prověřovat. 
56 6740/4 (299m2

) Mimo souvislou zástavbu 
- výstavba RD (volná krajina), v koridoru 

navrženého vedení VVN 400 
Dětmarovice 

R Gembalová Libuše 12.4.2011 není uvedeno NOVAZADOST Město Rychvald 3192 (1710 ~) Doporučujeme prověřit. 

57 - výstavba RD Navazuje na soustředěnou 
zástavbu- proluka. 

R AUTOBOP, 12.4.2011 není uvedeno NOVÁZADOST Město Rychvald 508811 (15167 m2
) Nedoporučujeme prověřovat. 

58 Uhlík Vítězslav - území pro podnikání na Pozemek je situován v koridoru 
cca 113 plochy (pneuservis, územní rezervy pro rychlostní 
myčka aut, občerstvení, komunikaci I/68. 
parkoviště) 

R Oršulíková Andrea 12.4.2011 není uvedeno NOVAZÁDOST neníuvedeno 1374 (10970m2
) Nedoporučujeme prověřovat . 

59 Oršulík Marcel - stavební pozemek pro RD Mimo souvislou zástavbu, 
ochranné pásmo VN. 

R Makovcová Renáta 21.11.2011 není uvedeno NOVAŽADOST Město Rychvald 1293 (686 m2
) Nedoporučujeme prověřovat . 

60 Ing. 1294 (1573 m2
) Mimo souvislou zástavbu, 

1302/9 (4229 m2
) 

- výstavba RD 
R Leniak Bronislav Ing. 11.4.2011 není uvedeno NOVAŽÁDOST Město Rychvald 4406 (811m2

) Ano -navazuje na zástavbu 
61 - VÝStavba RD 
R Vybíral Rudolf 4.5.2011 není uvedeno NOVÁŽÁDOST Město Rychvald 5587 (2570m2

) Ne- ochranné pásmo lesa 
62 Vybíralová Božena - VÝStavba 2 RD 
R Bartošic Jindřich 4.5.2011 není uvedeno NOVAŽADOST Město Rychvald 5792/4 (3509m2

) Ne- pozemek mimo souvislou 
63 Bartošicová Blažena - výstavba RD zástavbu- ochranné pásmo 

VTL 
R Lakum KTL, a. s. 18.5.2011 není uvedeno NOVAŽADOST Město Rychvald 5422/2 (21163m2

) Ne- pozemky mimo souvislou 
64 542111 (5211m2

) zástavbu 
- VÝStavba RD 

~-----·····-- -
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č. Jméno žadatele Termín Požadavek na Pořadové číslo Návrh úhrady Pozemek parc.č. (výměra) Stanovisko pořizovatele dle 
doručení samostatnou v zadání nového ÚP nákladů - předmět žádosti § 46 stavebního zákona 
návrhu změnu (navrhovaná změna) 

pořizovateli 

R Kubina Martin 13.7.2011 neníuvedeno NOVAZADOST Město Rychvald 3239/2 (1608m2
) Ano -navazuje na zástavbu 

65 - výstavba RD 
R Wolny Zbigniew 28.7.2011 není uvedeno NOVAZADOST není uvedeno 5829 (2410m2

) Ano- 58 29 navazuje na 
66 Opaliúski Bohdan zástavbu 

Opaliúska Iwona 5792/23 (I 851m2
) Ne- 5792/23 mimo souvislou 

Opaliúska Joanna - výstavba RD zástavbu 
.R Priessnitzová Miluše 12.8.2011 neníuvedeno NOVAZADOST Město Rychvald 664 (4350m") Ne- pozemek mimo souvislou 
67 - výstavba RD zástavbu 

! R Bocková Sárka 16.8.2011 neníuvedeno NOVÁZADOST není uvedeno 1756/1 (ll 736m2
) Ne- pozemky mimo souvislou 

68 1770 (1996m) zástavbu 
- výstavba RD 

R Tvrdá Emília 14.10.2011 neníuvedeno NOVÁZÁDOST neníuvedeno 1833/1 (852m2
) Ne -pozemky mimo souvislou 

69 - výstavba RD zástavbu 
R Bjalek Miloslav 18.10.2011 není uvedeno NOVÁZÁDOST Město Rychvald alt. 3326/1 (2165m") Ano- navazuje na zástavbu 
70 Bjalková Hana část sami - výstavba RD 
R Sebová Věra 20.10.2011 neníuvedeno NOVAZADOST není uvedeno 5751/2 (1186m2

) Ne- pozemek mimo souvislou 
71 zástavbu 
R Malchárková Jiřina 26.10.2011 neníuvedeno NOVÁŽADOST není uvedeno 2990/2 (3005m2

) Ano- navazuje na zástavbu 
72 Giebelová Jaroslava -výstavba 2 RD 
R Finkrálová Miroslava 5.12.2011 neníuvedeno NOVAŽÁDOST Město Rychvald alt. 1249 (2804m") Ne - ochranné pásmo lesa 
73 část sami -_výstavba RD 
R Janák Jaroslav 16.1.2012 není uvedeno NOVÁŽADOST neníuvedeno 2005/1 (2827m2

) Ne- pozemek mimo souvislou 
74 Janáková Eva - výstavba RD zástavbu 
R SáňkaKami1 2.2.2012 neníuvedeno NOVÁŽÁDOST Město Rychvald 2006/2 (I 664m2

) Ne- pozemky mimo souvislou 
75 Sáňková Andrea 2006/3 (1664m2

) zástavbu 
- výstavba RD 

4 
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7. zasedání ZM Rychvald 
MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 14.3.2012 

Bod 9. Informativní zpráva k aktuálnímu stavu návrhu nového 
Územního plánu sídelního útvaru Rychvald- materiál na stůl 

Obsah: 
1. Informativní zpráva k aktuálnímu stavu návrhu nového Územního plánu sídelního 

útvaru Rychvald 

Zpracoval(a): rada města a Šárka Kapková jako pověřený zastupitel 1 z 2 
Předkládá: Ing. Dalibor Třaskoš, vedoucí oddělení rozvoje a územního plánování, odboru 

rozvoje a investic MěÚ Bohumín 



7. zasedání ZM Rychvald 
MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNf ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 14.3.2012 

Bod 10. Návrhy obecně závazných vyhlášek 

Obsah: 
1. Důvodová zpráva 
2. Návrhy obecně závazných vyhlášek 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města 
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 

v y d á v á 

obecně závazné vyhlášky (dále jen OZV) : 

č. 9/2012, kterou se stanovuje zákaz spalování suchých rostlinných 
materiálů ve městě Rychvald a způsob nakládání s rostlinnými zbytky, 
č. 10/2012 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení 
veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně 
tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu 
nezbytném k zajištění veřejného pořádku, 
č. 11/2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na 
veřejných prostranstvích, 
č. 12/2012 o stanovení obecních plakátovacích ploch, 
č. 13/2012, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném 
prostranství ve městě Rychvald, 
č. 14/2012 o ochraně a údržbě veřejné zeleně ve městě Rychvald 
č. 15/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/02 
k upevnění veřejného pořádku ve městě 

Zpracoval{a): Jana Dostálová- úředník odboru stavebního, ŽP a rozvoje ~s 1 z 2 
Předkládá: Rada města Rychvaldu 



Důvodová zpráva 

V rámci konzultace obecně závazné vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů na 
vyhrazených veřejných prostranstvích byl zdejší odbor stavební, ŽP a rozvoje upozorněn 
odborem dozoru ministerstva vnitra na již neplatná ustanovení obecně závazné vyhlášky 
č. 2/02 k upevnění veřejného pořádku v městě. 

10. 

Ministerstvo vnitra doporučilo zrušení výše citované OZV a vydání nových obecně závazných 
vyhlášek dle doporučených vzorů. 
Nově zpracované návrhy obecně závazných vyhlášek jsou přílohou této důvodové zprávy, 
byly konzultovány s ministerstvem vnitra a projednány na zasedání rady města dne 27. 2. 
2012 pod č. usnesení 35/20. 
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Návrh 
MĚSTO RYCHVALD 

Obecně závazná vyhláška č. 9/2012 

kterou se stanovuje zákaz spalování suchých rostlinných materiálů ve městě Rychvald a způsob 
nakládání s rostlinnými zbytky 

Zastupitelstvo města Rychvald se na svém zasedání dne 14. 3. 2012 usnesením č ........ usneslo vydat 
na základě ustanovení§ 50, odst. 3, písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10, písm.d ) a § 84, odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku : 

Čl.l 

Zákaz spalování rostlinných materiálů 

1. Za účelem ochrany vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek je zakázáno spalovat 
suché rostlinné materiály ll v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených 
grilovacích zařízeních. 

Čl.2 
Způsob likvidace suchých rostlinných materiálů a rostlinných zbytků 

1. Rostlinné zbytky z údržby zeleně z území města lze 

a) předávat pověřené osobě v rámci provádění pojízdného sběru organizovaného městem 

v obdobích a četnosti, které je občanům v předstihu oznámeno prostřednictvím 

internetových stránek města a v rychvaldském zpravodaji, 

b) odkládat do kontejnerů přistavených ve sběrném dvoře na ulici Rybničné po období 

celého kalendářního roku, 

c) předávat do zařízení k tomuto účelu zřízeném (kompostárny) dle individuální dohody 

s tímto zařízením, 

d) využít pro svou potřebu (komposty a kompostéry) 

1) Rostlinnými materiály se rozumí: tráva, sláma,seno, drny, listí, piliny, zbytky rostlin, kořeny a 
listy zeleniny, květiny, shrabky ze záhonů a trávníků, zemina z květináče, zbytky ze zeleniny, 
ovoce, odpad z kuchyně rostlinného původu, spadané ovoce 



ČJ.3 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem-----------

Podpis 

Ing. Ladislav Sitko 
místostarosta 

Vyvěšeno na úřední desce dne : ---------

Sejmuto z úřední desky dne : ---------

Podpis 

Šárka Kapková 
starostka 
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Návrh 
MĚSTO RVCHVALD 

Obecně závazná vyhláška č. 10/2012 

o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a 
kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu 

nezbytném k zajištění veřejného pořádku 

Zastupitelstvo města Rychvald se na svém zasedání dne 14. 3. 2012 usnesením č ........ usneslo vydat 
na základě ustanovení§ 10, písm. b) a§ 84, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku : 

Čl.1 
Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních 

podniků, tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků 

1. Veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky, včetně tanečních zábav a diskoték lze 
provozovat pouze v době od 8.00 hodin do 22.00. 

Čl.2 
Oznamovací povinnost 

1. Pořadatel podniku uvedeného v odst. 1 je povinen oznámit nejméně 14 dnů před jeho 
konáním Městskému úřadu Rychvald: 
a) Jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, je-li odlišná od místa 

trvalého pobytu pořadatele:, je-li pořadatelem právnická osoba, název či obchodní firmu, 
sídlo a označení osoby, která za tuto právnickou osobu jedná, 

b) Označení druhu podniku (opakujících se podniků), dobu a místo konání včetně údaje o 
jeho počátku a ukončení, 

c) Předpokládaný počet účastníků tohoto podniku, 
d) Počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejich označení, 
e) Údaje o osobě pověřené pořadatelem podniku k osobní spolupráci s orgány veřejné 

moci, pokud pořadatel podniku tuto osobu určí, 
f) Údaje o osobách, které poskytly pozemek nebo stavbu, kde se má podnik konat, 
g) Lhůtu, ve které zajistí úklid místa konání podniku a způsob tohoto úklidu, jde-li o místa, 

která nejsou určena a zřízena pro pořádání uvedených podniků, 
h) Způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady vzniklými při pořádání 

akce1l 
i) Způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy v oblasti požární 

ochranll. 
j) Výjimku z ustanovení této OZV může udělit příslušný odbor městského úřadu. 



Čl.3 
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem .................. 2012. 

Podpis 

Ing. Ladislav Sitko 

m ístosta ros ta 

Vyvěšeno na úřední desce dne : ______ _ 

Sejmuto z úřední desky dne : ______ _ 

Podpis 

Šárka Kapková 
starosta 
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Návrh 
MĚSTO RYCHVALD 

Obecně závazná vyhláška č. 11/2012 

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích 

Zastupitelstvo města Rychvald se na svém zasedání dne 14. 3. 2012 usnesením č ........ usneslo vydat 
na základě ustanovení§ 10, písm. a) a ustanovení§ 84, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku : 

Čl.1 
Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky 

(1) Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen "vyhláška") je vytvoření opatření směřujících 
k ochraně před hlukem v době klidu, zabezpečení místních záležitostí jako stavu, který 
umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků města, vytváření příznivých podmínek pro 
život ve městě a vytváření estetického vzhledu města. 

(2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit pořádek ve městě nebo 
by mohly být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví a směřující k ochraně před 
následnými škodami a újmami, způsobenými narušováním veřejného pořádku na majetku, 
jako veřejném statku, jehož ochrana je ve veřejném zájmu, v zájmu chráněném obcí jako 
územním samosprávným celkem. 

Čl. 2 
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými 

mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku 

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, 
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je: 
a)používání hlučných strojů a přístrojů 
b)používání zábavné pyrotechniky 

Čl.3 
Zákaz činností na veřejných prostranstvích 

(1) Činnosti uvedené v čl. 2 je zakázáno provádět na veřejných prostranstvích v době vymezené 
touto obecně závaznou vyhláškou. Dobou klidu se rozumí: 

doba od 22.00 hodin do 7.00 hodin, 
státní svátky od 12.00 do 22.00 hodin, 
neděle od 12.00 do 22.00 hodin. 

(2) Pro činnosti uvedené v čl. 2, písm. b) se zákaz nevztahuje na dny 31. 12. a 1.1. 



Čl.4 
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem .............. 2012. 

Podpis 

Ing. Ladislav Sítko 
místostarosta 

Vyvěšeno na úřední desce dne : ---------

Sejmuto z úřední desky dne : --------

Podpis 

Šárka Kapková 
starosta 

i 
I I 

I 



Návrh 
MĚSTO RYCHVALD 

Obecně závazná vyhláška č. 12/2012 

o stanovení obecních plakátovacích ploch 

Zastupitelstvo města Rychvald se na svém zasedání dne 14. 3. 2012 usnesením č ........ usneslo vydat 
na základě ustanovení§ 10, písm. c) a§ 84, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku : 

Čl.1 
Stanovení obecních plakátovacích ploch 

Pro vylepování plakátů, inzerátů a oznámení jsou určeny plakátovací plochy, instalované na místech 
určených v příloze č. 1 této OZV. 

Čl.2 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem ................... 2012 

Podpis 

Ing. Ladislav Sitko 
m ístosta ros ta 

Vyvěšeno na úřední desku dne : ---------

Sejmuto z úřední desky dne : ---------

Podpis 

Šárka Kapková 
starosta 



Příloha č. 1 

Obecní plakátovací plochy určené pro vylepování plakátů, inzerátů a oznámení : 

1. Betonový sloup na prostranství u Náměstí Míru u ulice Mírové, 
2. Vývěsní skříňka u smuteční síně na ulici Mírové (pouze pro smuteční oznámení a oznámení 

o pohřebních službách) 
3. Vývěsní skříňka u čs.husitského kostela (pouze pro smuteční oznámení a oznámení 

o pohřebních službách) 
4. Vývěsní tabule na zastávce autobusů "Městský úřadu ul. Orlovská u čp. 734 
S. Vývěsní tabule na zastávce autobusů "Sídliště u ul. Bohumínská u STK 
6. Vývěsní tabule na zastávce autobusů "O.K. Mžik11 ul. Bohumínská 
7. Vývěsní tabule u ulice Úpadní poblíž zastávky autobusů "Skříšovský/1 ul. Orlovská 
8. Vývěsní tabule na zastávce autobusů "Zámek11 ul. Orlovská 
9. Vývěsní tabule na zastávce autobusů "Návrší11 ul. Michálkovická 
10. Vývěsní tabule na zastávce autobusů "Transformátoru ul. Michálkovická 
11. Vývěsní tabule u zastávky autobusů "Dělnický dům u ul. Orlovská 
12. Vývěsní tabule u zastávky autobusů "U závoru ul. Orlovská 
13. Vývěsní tabule na ulici 1. Máje u čp. 312 
14. Vývěsní tabule na ulici Mlékárenské u čp. 513 
15. Vývěsní tabule na rozcestí u ulice Bohumínské (Lutyně-Záblatí) 
16. Vývěsní tabule na ulici Třešňové naproti čp. 32 
17. Vývěsní tabule na ulici Lutyňské naproti bývalé restaurace Oáza č.p. 1576 
18. Vývěsní tabule u zastávky autobusu na ulici Michálkovické "Přejezdu 
19. Vývěsní tabule u ulice Revoluční u bývalé restaurace Jurášek 
20. Vývěsní tabule na ulici Lípové poblíž č.p. 144 
21. Vývěsní tabule u ulice Petřvaldské u prodejny u Heřmánků čp. 888 
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Návrh 
MĚSTO RYCHVALD 

Obecně závazná vyhláška č. 13/2012 

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Rychvald 

Zastupitelstvo města Rychvald se na svém zasedání dne 14. 3. 2012 usnesením č ........ usneslo vydat 
na základě ustanovení§ 24, odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10, písm. d) , § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 
vyhlášku: 

Čl.1 
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 

1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ll v obci : 
a) Na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených v příloze č. 1 v této obecně závazné 

vyhlášce je možný pohyb psů pouze na vodítku. 
b) Je zakázán vstup se psy do budov a zařízení, která jsou označena piktogramem- viz 

příloha č. 2. 
c) Je zakázán volný pohyb psů na veřejných prostranstvích ve městě bez přímého vlivu 

osoby, doprovázející psa. 
2. Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném 

prostranství pod kontrolou či dohledem.2l 

3. Výjimku z čl. 1, odst. a) tvoří psi policie a ozbrojených sil, psi záchranné služby,.vodící psi 
nevidomých osob a asistenční psi registrovaní podle zvláštních předpisů, kteří jsou vycvičeni 
k doprovodu osob s těžkým zdravotním postižením. 

Čl.2 
Vymezení prostor pro výcvik a volné pobíhání psů 

1. Pro volné pobíhání psů se vymezují prostory vyznačené v příloze č. 3 této OZV a to : 
Pozemek parc. č. 58/1- část 

Pozemek parc. č. 126/5 
Pozemek parc. č; 4763(kynologický svaz) 

2. Volné pobíhání a výcvik psů v prostorech uvedených v odst. 1 je možné pouze pod neustálým 
dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa. 

Čl. 3 
Povinnosti chovatelů nebo průvodců psů 

1. Chovatel nebo průvodce psa je povinen opatřit psa obojkem s evidenční známkou, vydanou 
příslušným úřadem. 

2. Chovatel nebo průvodce psa je povinen v případě znečištění veřejných prostranství 
exkrementy psa jejich bezodkladné odstranění a odložení ve vhodném obalu do nádoby 
určené pro odkládání zbytkového komunálního odpadu. 

1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
2) Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba 



Tato OZV nabývá účinnosti dnem __________ 2012 . 

Podpis 

Ing. Ladislav Sitko 
místostarosta 

Vyvěšeno na úřední desku dne : _________ _ 

Sejmuto z úřední desky dne : ----------

Podpis 

Šárka Kapková 
starosta 



risk mapy 
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Příloha č. 1 

Veřejná prostranství, kde je možný pohyb psů 
pouze na vodítku 

centrum města (zobrazení v mapě) 
chodníky podél ulic Orlovské, Michálkovické, 
Petřvaldské 
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Návrh 
MĚSTO RVCHVALD 

Obecně závazná vyhláška č. 14/2012 

o ochraně a údržbě veřejné zeleně ve městě Rychvald 

Zastupitelstvo města Rychvald se na svém zasedání dne 14. 3. 2012 usnesením č ........ usneslo vydat 
na základě ustanovení § 10, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku : 

Čl.1 

Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky 

1. Cílem a účelem této obecně závazné vyhlášky (dále jen "vyhláška")je opatření k ochraně 
zeleně v rámci zabezpečení v rámci zabezpečení záležitostí veřejného pořádku jako stavu, 
který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků města a vytváření příznivých podmínek 
pro život ve městě, a to se zvláštním zřetelem na udržení estetického vzhledu města. 

2. Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly poškodit veřejnou zeleň a 
narušit veřejný pořádek ve městě. Činností, které mohou být v rozporu s dobrými mravy, 
ochranou zdraví, stanovení pravidel, směřujících k ochraně před následnými škodami a 
újmami na zájmech chráněných městem Rychvald jako územním samosprávným celkem, tj. 
stanovení pravidel k zajištění údržby veřejné zeleně. 

Čl.2 
Ochrana a údržba veřejné zeleně 

1. Vlastníci veřejné zeleně na území města Rychvald jsou povinni zeleň udržovat formou 

pravidelných sečí, případně mulčování a hrabání listí. 

2. četnost sečí je minimálně 2x ročně, a to první seč do 15. 6., druhá seč do 31. 8. příslušného 

roku. četnost hrabání listí je minimálně lx ročně a to do 31. 10. příslušného roku. 

3. Ustanovení zvláštních právních předpisů upravujících výše uvedené činnosti zůstávají touto 

vyhláškou nedotčena. 

Čl.3 

1. Činnostmi, které jsou zakázány a mohly by poškodit veřejnou zeleň jsou : 
vjíždění a parkování motorových a jiných vozidel na pozemky veřejné zeleně, s výjimkou 
vozidel údržby veřejné zeleně, hasičských záchranných sborů, záchranné služby, policie 
a vozidel nutných k použití provádění oprav inženýrských sítí, 
stanování a táboření, 
rozdělávání ohně, grilování, rožnění, opékání s výjimkou akcí, povolených příslušným 
odborem městského úřadu. 



Čl.4 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem ___________ _ 

Podpis 

Ing. Ladislav Sitko 
místostarosta 

Vyvěšenodne: __________ __ 

Sňato dne: ----------

Podpis 

Šárka Kapková 
starostka 

' I 

I 



Návrh 
MĚSTO RYCHVALD 

Obecně závazná vyhláška č. 15/2012, 

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/02 k upevnění veřejného pořádku ve městě 

Zastupitelstvo města Rychvald se na svém zasedání dne 14. 3. 2012 usnesením č ........ usneslo vydat 
na základě ustanovení§ 84, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších změn a doplňků, tuto obecně závaznou vyhlášku. 

Čl. 1 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/02 k upevnění veřejného pořádku. 

Čl.2 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem ................... 2012. 

Podpis 

Ing. Ladislav Sitko 
m ístosta ros ta 

Vyvěšeno na úřední desce dne : ______ _ 

Sejmuto z úřední desky dne: ______ _ 

Podpis 

Šárka Kapková 
starosta 
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