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Zpravodaj obce Soběšovice

OBECNÍ ÚŘAD SOBĚŠOVICE INFORMUJE
VIII. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
se bude konat ve středu dne 10. června 2020 od 17,00 hodin v sále na Nové Husarůvce.
Všichni jsou srdečně zváni. Program zasedání bude vyvěšen na úřední desce obecního
úřadu, a to nejméně 7 dnů před konáním zastupitelstva.

Vážení spoluobčané,
návštěvníci obce, majitelé nemovitostí
pad, velkoobjemový odpad (nábytek), zářivky,
žárovky, odpady, které lze třídit – viz níže

Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří se aktivně zapojují do třídění odpadů.
Jenže vše má nějaké ale. Připravovaná novela
zákona o odpadech počítá s tím, že nebude
možné další skládkování odpadů. Možná zamíří do spalovny, možná se bude muset najít
jiná metoda jeho likvidace. Každopádně již
dnes víme, že musíme jeho množství snížit
a k tomu může napomoci každý z nás tím,
že bude odpad efektivně třídit. I proto obec
Soběšovice zajistila a rozmístila další kontejnery na komunální odpad, v rámci dotace
požádala o navýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad a popelnice 240L na bioodpad,
za budovou OÚ jsme umístili červený kontejner na elektroodpad. Z prostorových důvodů nelze vytvořit na každém sběrném místě
kompletní „sestavu“ kontejnerů na všechny
druhy odpadů, ale vždy je chybějící v dostupné vzdálenosti. Dovoluji si opět níže uvést některé skutečnosti, které souvisí se systémem
sběru, třídění a likvidace odpadů na území
obce Soběšovice. Používané sběrné nádoby
a co kam patří / nepatří.

Žlutý – společný sběr plastů a kovové
obaly od potravin a nápojů
Patří: PET láhve i s víčkem, igelitové obaly,plechovky od nápojů a potravin, plastové nádoby od kosmetiky, šamponů, mýdel, čistících
a pracích prostředků,polystyren
Nepatří: tlakové nádoby od sprejů, linoleum,
PVC, guma, pneumatiky, kabely a jiný odpad
Zelený – sklo
Patří: obalové sklo, láhve a sklenice bez nálepek a uzávěrů, tabulové sklo
Nepatří: porcelán, keramika, autosklo, zrcadla, sklo s kovovou mřížkou, zlacené a pokovené sklo
Modrý – společný sběr papír a nápojové
kartony
Patří: kancelářský papír, noviny, časopisy, karton, balící papír, nápojové kartony-tetrapak
Nepatří: jiné odpady a nevyprázdněné nápojové obaly, papírové obaly od vajíček, voskovaný papír, tapety, jednorázové pleny

Černý – TDO
Patří: tuhý domovní odpad, studený popel,
jednorázové pleny

Červený – elektroodpad
Patří: drobné elektrozařízení, velikost dle
vhozového otvoru

Nepatří: jakákoliv elektronika (televizory
apod.), baterie, oleje, barvy – nebezpečný od2
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Nepatří: zářivky, televize, monitory

• Velkoobjemový a nebezpečný odpad
– 2x do roka organizuje obec ve spolupráci se svozovou firmou. Posunutý jarní sběr
již proběhl, o podzimním termínu budete
včas informovaní.

Součástí je i vhozový otvor na baterie
BRKO – pytlový sběr
Patří: odpad rostlinného původu (tráva, listí, zbytky ovoce a zeleniny), tenké větve do
ø 1cm

Už by mělo být samozřejmostí (bohužel ne
vždy), že plastové láhve sešlápneme, papírové krabice roztrháme, složíme, aby do
kontejneru vešlo co nejvíce odpadu.

Nepatří: zbytky vařených jídel, odpad živočišného původu (kosti, uhynulá zvířata)
PYTLE NEZAVAZUJTE – NEBUDOU ODVEZENY !!!!!!!

Obaly ukládané do tříděných odpadů
vypláchněte a zbavte zbytků potravin.
Pokud jsou sběrné nádoby plné, ukládejte
odpady do nejbližší nádoby stejného druhu, NENECHÁVEJTE na zemi v pytlích, vystavujete se možnosti postihu a napomáháte roznášení odpadků kočkami a jinými
zvířaty.

SVOZOVÉ DNY V R. 2020:
• TDO
– sudý týden - pondělí, cca od 1.6. také lichý týden – úterý - týká se všech kontejnerů umístěných směrem od okresní komunikace k přehradě

Pokud jsou ve Vašem okolí soustavně nádoby na odpad přeplněny, sdělte toto prosím na sekretariát OÚ – tel: 558 404 550,
e-mail: obec@sobesovice.cz.

• Plast
– lichý týden - čtvrtek
• Sklo
– lichý týden - středa/čtvrtek – co 4 týdny
• Papír
– lichý týden - středa

Právnické a podnikající fyzické
osoby, jsou povinny si samy
zajistit u oprávněné osoby:

• Brko
– každý týden – pondělí
• Kovy
– možno uložit do kontejneru, který se nachází za budovou Sokolovny na hřišti.

• nádoby na ukládání

• Oděvy
– možno uložit do sběrného kontejneru,
který je umístěn za budovou OÚ

• V žádném případě nejsou oprávněny
využívat systém sběru a nakládání
s odpady obce.

• odvoz všech odpadů, které vznikají
z jejich činnosti.

• Elektroodpad a baterie
– možno uložit do nového kontejneru za
budovou OÚ, nebo vestibul vstupu na OÚ

• V opačném případě hrozí sankce až
20 000 Kč.

Gratulujeme našim jubilantům,
narozeným v měsíci červnu
Zdenka Obořilová
Helena Paszková
Helena Nepevná
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Aloisie Dámková
Gustav Folvarčný
Milan Ponča
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Jezdec na zvířeti v silničním provozu
V poslední době se bohužel naučili jezdci na
koních využívat chodníky v obci. Níže uvádím
několik zákonných ustanovení, které tyto situace řeší.
Jezdec na zvířeti v silničním provozu
Tuto dvojici tvoří nejčastěji člověk a kůň. Jezdci
bývají občas překvapeni tím, že jsou považováni za řidiče. Je to tak, jezdec na zvířeti je řidič.
Vztahují se na něho tedy povinnosti řidiče.
Podle Zákona o silničním provozu platí:
- řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti.
- je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty nebo pro
chodce, nesmí jich jezdec na koni užít. Rovněž
není obecně dovoleno při jízdě na koni jet
po chodníku. Na vozovce musí jezdec na
zvířeti jet při pravém okraji vozovky; nejsouli tím ohrožováni nebo omezováni chodci, smí
jet po pravé krajnici.

- na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci smí jet na zvířeti jen
jezdec starší 15 let. Osoba starší 12 let smí jet na
zvířeti na silnici, místní komunikaci a veřejně
přístupné účelové komunikaci jen pod dohledem osoby starší 15 let. Jezdci na zvířatech
smějí jet jen jednotlivě za sebou. Jezdec smí
vést jen jedno zvíře.

- za snížené viditelnosti (např. v noci) musí být
jezdec na zvířeti označen na levé straně neoslňujícím bílým světlem viditelným zepředu
a červeným neoslňujícím světlem viditelným
zezadu.

Z hlediska znečištění výkaly by mělo platit, že
jezdec po svém koni uklidí, stejně jako majitelé
psů. Bohužel skutečnost je v mnoha případech
opačná – i toto je porušení Obecně závazné
vyhlášky o veřejném pořádku.
Voznica Petr – starosta obce

Upozornění na doplatek
poplatků za odpady
Obec Soběšovice upozorňuje občany,
kteří uhradili pouze první polovinu poplatků za odpady, aby uhradili zbylou
část, a to do 30. června 2020.
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Kominické služby
V naší obci budou zajišťovány ve dnech 9. a 10. července 2020 v době od 7:30 hod. do
14:00 hod. Pokud budete mít zájem o tyto služby, nahlaste se na obecní úřad (telefonicky,
tel.č. 558 404 550). Seznam přihlášených zájemců bude předán kominíkům.

Upozornění pro vlastníky pozemků
- sečení pozemků
Obec Soběšovice, vykonávající přenesenou
působnost na úseku rostlinolékařské péče dle
§ 70 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, UPOZORŇUJE VLASTNÍKY POZEMKŮ nebo osoby, které pozemky užívají
z jiného právního důvodu, že jsou povinni při
své činnosti omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů a chránit pozemky a porost
na nich před šířením plevelů a činit na vlastní
náklady opatření k zamezování jejich výskytu.

Upozorňujeme, že dané pozemky v obytné zástavbě mají být posečeny do 30. června 2020.
V lokalitách mimo obytnou zástavbu (ve volné
přírodě) z důvodu výskytu zvěře, žádáme o posečení v termínu do 31.července 2020. Pracovníci odboru životního prostředí Magistrátu
města Frýdku-Místku budou po uvedeném
termínu provádět kontroly. V případě, že tento
termín nebude dodržen, orgán státní správy ve
věcech rostlinolékařské péče zahájí správní řízení, na základě kterého lze uložit pokutu.

Upozornění na dodržování
platných Obecně závazných vyhlášek
příznivých klimatických podmínek. Za
zhoršené klimatické podmínky, při nichž
spalování nelze uskutečnit, se považují
mlhy, deště a špatné rozptylové podmínky.

• Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o regulaci hlučných činností a nočním klidu, týkající se zákazu používání zařízení a přístrojů
způsobující hluk (např. sekaček na trávu,
cirkulárek, motorových pil, křovinořezů
apod.) o nedělích a státem uznaných
dnech pracovního klidu.

• Obecně závazná vyhláška č. 1/2008, kterou
se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství, kdy povinností majitele
psa je vodit psa na veřejném prostranství
na vodítku nebo s nasazeným náhubkem.

• Součástí této vyhlášky je dodržování nočního klidu, kdy doba nočního klidu se rozumí od 22,00 hod. do 6,00 hod.

• V období od 1.5. do 30.9. běžného roku,
zamezit koupání psa v Žermanické přehradě. Jejich koupání je možné jen na místech
k tomu vyznačených.

• Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení podmínek pro spalování rostlinných
materiálů. Pálení trávy a dalšího suchého
rostlinného materiálu na otevřených ohništích je sice povoleno, ale pouze v období

• Majitelé psů, uklízejte po svých psech
jejich výkaly.
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SPOLKOVÉ ORGANIZACE OBCE INFORMUJÍ
Zahrádkáři v době koronaviru
podaří, proto zažívají méně zklamání. Patří
to k životu a dokáží se s tím vyrovnat. Zbavit se nepříjemných emocí jim pomáhá
práce na zahradě a navíc se vybije přebytečná frustrace. Je zde radost z práce venku
a kromě relaxace může být po ruce i trocha
kvalitnější zeleniny a ovoce. Zahrádky jsou
dnes spíše místem oddychu. Zahrádkáři
v Soběšovicích jsou více propojení s přírodou a sledují se zájmem dění v obci.

• V této době se můžeme zamyslet nad tím,
co se u nás v poslední době podařilo. Každý
občan, který si požádal o kompostér na
obecním úřadě, dostal v roce 2018 krásný
kompostér zdarma. Celkem bylo rozdáno
zájemcům 83 ks kompostérů na 1m3 a 29 ks
na 2m3. Nemusíme tak například „pytlovat“
posekanou trávu, větve z ořezu nebo listí.
To vše, spolu s rostlinnými zbytky z domácnosti, můžeme dávat do kompostéru. Nemusíme kupovat substráty a hlavně nevytváříme zbytečně odpady BRKO, které
musíme všichni zaplatit v ceně za komunální odpad. Srovnatelně náklady- poplatek za
BRKO občanům meziročně klesl díky dodaným kompostérům asi o 9 %.

• Desetičlenný výbor zahrádkářů se sejde
v úterý 2. června 2020 v 19 hodin na Staré Husarůvce.
Při upřesnění činnosti budeme vycházet z dočasně menšího zájmu o větší kolektivní akce.
Doplněný program bude ve vývěsní skřínce
a členové jej dostanou internetem.
Kontakt pro připomínky omorika@volny.cz.

• Podle mnoha  studii jsou zahrádkáři v životě spokojenější. I dnešní situaci tak lépe
zvládají. Vědí, že ne vždy se na zahradě vše

Klub důchodců Soběšovice informuje
Činnost Klubu důchodců Soběšovice je v
návaznosti na současnou situaci v republice a v sousedním okrese Karviná stále po-

zastavena ve všech aktivitách. Po zvážení
průběhu postupných uvolňování v rámci
republiky budou aktivity znovu obnoveny.

SDH Soběšovice informuje
Po dvouměsíční pauze jsme se dočkali opět
hasičských tréninků mládeže. Děti jsou rozdělené do dvou skupin. Mladší trénují od 15:30
do 16:30, starší od 16:30 do 18:00. Jsme rádi, že
jsme to ve zdraví všichni zvládli.
Dále informujeme, že vzhledem k trvajícím
některým omezením stále platí zrušení smažení vaječiny a věříme, že si zrušené akce brzy
vynahradíme. 
SDH Soběšovice
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S MAS Pobeskydí se na rozvoji
našeho regionu můžete podílet i vy

Pod pojmenování místní akční skupina (MAS)
se skrývají organizace, které sdružují místní
podnikatele, veřejné subjekty i neziskové organizace, společným cílem je rozvoj svého
venkovského regionu. Najdete je nejen po
celé České republice, ale také ve většině států
Evropské unie. Prostřednictvím MAS Pobeskydí byly v uplynulých letech v našem regionu realizovány desítky projektů např. v oblasti školství, sociální péče, příměstských táborů,
občanské vybavenosti a infrastruktury nebo
podnikání a zemědělství. V letošním roce

bude probíhat příprava nové Strategie MAS
Pobeskydí. Proto bychom vás touto cestou
rádi informovali o možnosti zapojení se do
odborných pracovních skupin, které při tvorbě nové strategie hrají klíčovou roli. Pracovní
skupiny jsou otevřeny každému, kdo má zájem aktivně se podílet na dalším rozvoji Pobeskydí. Bližší informace o pracovních skupinách a činnosti MAS Pobeskydí naleznete na
webových stránkách www.pobeskydi.cz.
Budeme rádi, když se do rozvoje regionu zapojíte i Vy.
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