
VáÏení spoluobãané,

ve svém dne‰ním pfiíspûvku se Vás po-

kusím struãnû informovat o investiãní

akci, která v souãasné dobû probíhá na

na‰í radnici. 

Jak jistû víte, v loÀském roce oslavila

radnice své devadesátiny. Za toto dlou-

hé období pro‰la radnice fiadou rekon-

strukcí a úprav, které ne vÏdy této stav-

bû prospûly jak z hlediska estetického,

o historickém ani nemluvû. Teprve

v posledním desetiletí padlo rozhodnutí

tuto nedocenitelnou historickou památ-

ku postupnû opravovat. Z technick˘ch,

ale hlavnû finanãních dÛvodÛ nelze tak-

to nároãnou rekonstrukci realizovat na-

jednou. 

Zapoãato bylo s kompletní v˘mûnou

oken. PÛvodní okna musela b˘t nahra-

zena nov˘mi, pfiesnû vyrobena do v‰ech

detailÛ. V dal‰í etapû byla provedena 

izolace proti vlhkosti a nakonec nová

fasáda. V závûru minulého roku se do-

konãila sanace krovÛ a zateplení stropÛ

radnice.

A nyní se vraÈme do souãasnosti. Je‰-

tû v minulém roce se podafiilo z mûsta

získat finanãní prostfiedky na dal‰í úpra-

vy. Jednalo se o rekonstrukci sociálních

zafiízení v celé budovû vãetnû zafiízení

pro vozíãkáfie. V dal‰í etapû pak v˘tah. 

Právû ten byl pfiíãinou, proã se zaháje-

ní celé stavby pfiesunulo aÏ na leto‰ní

rok. PÛvodní projekt uvaÏoval o umístû-

ní v˘tahu uvnitfi budovy, návrh památ-

káfiÛ znûl: mimo budovu postavit kovo-

v˘ prosklen˘ tubus, ze kterého by byla

ovládána jednotlivá patra. A problém

byl tady. Nejen, Ïe tento projekt se vede-

ní radnice z estetického hlediska vÛbec

nelíbil, ale co bylo na nûm nejhor‰í, byl

fakt, Ïe cena byla dvakrát vy‰‰í. Po slo-

Ïit˘ch jednáních s památkáfii a pracovní-

ky hlavního architekta mûsta se podafiilo

tento zámûr zvrátit a pokraãovat podle

pÛvodního projektu. 2. 2. 2004 zaãaly

první práce na rekonstrukci sociálního

zafiízení vãetnû v˘mûny v‰ech sítí, které

probíhaly za plného provozu radnice. To

do jisté míry zkomplikovalo fiádn˘ chod

radnice, za coÏ bych se chtûl v‰em 

omluvit. Ale ani zde neprobíhalo v‰e

hladce. Pfiesto, Ïe za devadesát let trvání

radnice ‰el v˘voj zejména sociálního za-

fiízení dopfiedu, názor památkáfiÛ byl ji-

n˘. Trvali na obkladu a dlaÏbû, které by-

ly z ‰edesát˘ch let a vÛbec neodpovídaly

v˘‰e uvedenému v˘voji. Ale i tento pro-

blém, pro kter˘ byla stavba doãasnû za-

stavena, se podafiilo vyfie‰it. Naopak si

dovoluji tvrdit, Ïe návrh vedení radnice

vymûnit kovové zárubnû a dvefie za rep-

liky pÛvodních této stavbû jen prospûl.

Pfies v‰echny problémy se podafiilo zaji-

stit termín pfiedání první etapy na pondû-

lí 23. 2. 2004. A tím mÛÏeme zahájit

druhou etapu, stavbu v˘tahu. Vûfiím, Ïe

snad jiÏ bez komplikací.

A jaké rekonstrukce do pfií‰tích let

na‰i radnici je‰tû ãekají?

Pfiipraven je projekt na vyuÏití pro-

stor suterénu budovy pro restauraãní 

úãely nebo stylovou vinárnu. Ostatní

místnosti by bylo moÏné vyuÏít pro rÛz-

nou kulturní ãinnost apod. Co se t˘ãe

vnûj‰ích prostor okolo radnice, tak je to

pfiedev‰ím oprava opûrné zdi ve dvofie

radnice, garáÏe a estetizace parkové 

úpravy okolo radnice. V‰e je ale závislé

na tom, kolik finanãních prostfiedkÛ na-

víc mimo rozpoãet se podafií zajistit.

ÚkolÛ je opravdu mnoho a v tomto

ãlánku jsem je nemohl v‰echny vyjme-

novat. Pevnû v‰ak vûfiím, Ïe se nám je

podafií v‰echny zvládnout.

Jaromír Wagner, starosta
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Slovo starosty

Zveme všechny 
občany na jednání

Zastupitelstva 
městského obvodu 
Slezská Ostrava, 

které se uskuteční 
18. 3. 2004 

od 15.00 hodin
v Kulturním domě 

v Muglinově.
Zasedání je veřejné.

Hudba v nás aneb Základní umělecká
škola Edvarda Runda s novou koncepcí

Pozor na pokuty za volné pobíhání psů

Rada mûstského obvodu Slezská
Ostrava na své 25. schÛzi 12. 2. 2004
rozhodla mj.

– o pfiímém zadání vefiejné zakázky

a uzavfiení mandátní smlouvy zpÛso-

bem podle § 49 b) zákona ã. 199/1994

Sb., o zadávání vefiejn˘ch zakázek,

v platném znûní, na autorsk˘ dozor pro

rok 2004 zpracovatele projektu pro re-

alizaci stavby „V˘stavba 42 bytov˘ch

jednotek, Slezská Ostrava-Franti‰kov,

II. ãást ve dvou objektech (24 byto-

v˘ch jednotek), vãetnû technické in-

frastruktury“, k.ú. Slezská Ostrava, 

– o nájmu bytÛ na dobu urãitou je-

den rok a o nájmu bytÛ na dobu neur-

ãitou.

Souhlasila mj. se stavbou na ãásti

pozemku parc. ã. 472/5 a místní ko-

munikaci ul. Orlovská za úãelem zfií-

zení pfiípojky plynu v rámci stavby

„Pfiípojka plynu pro lokalitu Hefimani-

ce“ pro investora stavby OKD, DPB,

a.s.

Z jednání rady

Není tomu tak dávno, kdy ‰kola sla-

vila 95. v˘roãí svého zaloÏení, coÏ sa-

mo napovídá o její dlouholeté tradici.

Po odchodu fieditele ‰koly Josefa

Swierkosze v ãervnu 2003 ãekala ZU·

na nové vedení. Na základû konkurzní-

ho fiízení byla fieditelkou ‰koly jmeno-

vána od 1. ledna 2004 akademická ma-

lífika ·árka Ksandrová, která podle pfii-

jaté koncepce staví na dosavadních tra-

dicích s podporou nov˘ch pfiístupÛ

a technologií.

S nov˘mi Ïáky ‰koly pfiibyli i noví

pedagogové. Kvalitní pedagogick˘ sbor

zjevnû omládl. Je dána pfiíleÏitost mla-

d˘m nadan˘m uãitelÛm s vyuÏitím zku-

‰eností stávajícího pedagogického sbo-

ru.

·árka Ksandrová pÛsobila dfiíve jako

fieditelka ZU· v Rychvaldû. ·kole se

zde podafiilo vstoupit mezi pfiidruÏené

‰koly UNESCO ASPnet.

Tento program pfiená‰í i na ZU· Ed-

varda Runda, která se pfiipravuje na vel-

ké pfiedstavení ‰koly v projektu „Hudba

v nás”. Ve ‰ÀÛfie koncertÛ vystoupí jak

pedagogové, tak hlavnû studenti ‰koly,

a to buì pfiímo ve ‰kole, nebo ve Slez-

skoostravské radnici, ãi v Husovû sboru

v posledním t˘dnu dubna, ale také v Ra-

dvanicích a Michálkovicích.

Ale aby nezÛstalo jen pfii slovech –

pfiijmûte na‰e pozvání na vefiejn˘ absol-

ventsk˘ koncert Evy BlahoÏové (ze 4.

roãníku II. cyklu - violoncello) za spo-

luúãasti cimbálové muziky „Cvrãci“,

kter˘ se uskuteãní 31. 3. 2004 od 17 ho-

din v sále Slezskoostravské radnice. Tû-

‰íme se na Vás. e‰ka-
(redakãnû upraveno)

UpozorÀujeme, Ïe stráÏníci mûstské

policie i policisté âR se zamûfií na dodr-

Ïování Obecnû závazné vyhlá‰ky statu-

tárního mûsta Ostravy ã. 1/2002 o za-

bezpeãení vefiejného pofiádku a ãistoty

pfii chovu a drÏení zvífiat na území mûs-

ta. Vyhlá‰ka mj. uvádí podmínky pro

pohyb zvífiat na vefiejn˘ch prostran-

stvích a zdÛrazÀuje, Ïe majitel je povi-

nen zabezpeãit zvífie tak, aby na mûst-

sk˘ch a místních komunikacích, uli-

cích, námûstích, chodnících, vefiejné ze-

leni apod., s v˘jimkou míst k tomu urãe-

n˘ch, volnû nepobíhalo a neobtûÏovalo

obãany. Zvífie nesmí mít pfiístup na dût-

ská a sportovní hfii‰tû a pískovi‰tû a mís-

ta, oznaãená v˘straÏnou tabulkou.

Místo urãené pro voln˘ pohyb zvífiat

(psÛ) je v na‰em obvodû vyãlenûno

v blízkosti areálu Technick˘ch sluÏeb -

jedná se o zalesnûn˘ odval Dolu Michal

a sahající aÏ do Michálkovic k oploce-

nému areálu Stavebnin.

Apelujeme na majitele psÛ, aby ex-

krementy po sv˘ch ãtyfinoh˘ch miláã-

cích uklízeli do odpadních sáãkÛ.

Za nedodrÏování vyhlá‰ky mohou

b˘t neukáznûní obãané pokutováni ve

správním fiízení o pfiestupku aÏ do v˘‰e

30 000,- Kã.

Pro informaci uvádíme pfiehled míst,

kde jsou instalovány ko‰e na psí exkre-

menty:

V k.ú. Slezská Ostrava: na Keltiãkovû

ulici poblíÏ terasov˘ch domÛ, v Tylovû

sadu poblíÏ Modrého pavilonu, v Míro-

vé osadû (zeleÀ mezi b˘val˘m kulturním

domem a Matefiskou ‰kolou na Chrusto-

vû ulici), v Nové osadû (v blízkosti tech-

nického vjezdu do zoo), u Seidlerova

nábfieÏí na Kamenci a v areálu Ústfiední-

ho hfibitova.

V k.ú. Muglinov: na Îelazného ulici -

u chodníku ul. Hladnovské, v oblasti

sídli‰tû Muglinov v blízkosti ulic Vdov-

ské, ·védské, Na Druhém, KfiíÏkovské-

ho, Fojtské a dále poblíÏ muglinovské-

ho Stacionáfie.

Celkovû bylo rozmístûno v na‰em

obvodû v letech 2001 – 2003 19 ko‰Û,

pfiiãemÏ v loÀském roce vydal odbor

DaKS na umístûní jednoho ko‰e 4000

korun. ZdÛraznûme také, Ïe roãní v˘da-

je odboru na likvidaci psích exkrementÛ

ãiní cca 41 300 Kã.

Upozornění
SMO, Mûstsk˘ obvod Slezská Os-

trava, odbor dopravy a komunálních

sluÏeb, z titulu správce místních ko-

munikací vãetnû pfiíslu‰enství, ozna-

muje, Ïe budou prÛbûÏnû provádûny

ofiezy dfievin, které brání viditelnosti

a uÏití dopravních znaãek a dal‰ího

dopravního zafiízení. Práce se budou

provádût v rámci zaji‰tûní bezpeãnosti

silniãního provozu.

Ing. Ilona Boro‰ová,
vedoucí odboru DaKS



Zastupitelstvo mûsta se usneslo dne 17.

12. 2003 vydat v souladu s ustanoveními

§ 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona

ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zfiízení),

ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a podle u-

stanovení § 14 zákona ã. 565/1990 Sb.,

o místních poplatcích, ve znûní pozdûj-

‰ích pfiedpisÛ, tuto obecnû závaznou vy-

hlá‰ku.

âlánek 1
Úvodní ustanovení

(1) Statutární mûsto Ostrava touto o-

becnû závaznou vyhlá‰kou (dále jen „vy-

hlá‰ka“) stanoví místní poplatek ze psÛ

(dále jen „poplatek“) a podrobnosti jeho

vybírání na území statutárního mûsta Os-

travy.

(2) Správu poplatku vykonávají úfiady

mûstsk˘ch obvodÛ statutárního mûsta Os-

travy (dále jen „správce poplatku“). ¤íze-

ní ve vûcech poplatku se provádí na zákla-

dû zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní

a poplatkÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

(dále jen „zákon o správû daní a poplat-

kÛ“), není-li zákonem ã. 565/1990 Sb.,

o místních poplatcích, ve znûní pozdûj-

‰ích pfiedpisÛ (dále jen „zákon o místních

poplatcích“), stanoveno jinak.

âlánek 2
Pfiedmût poplatku a poplatník

(1) Poplatek se platí ze psÛ star‰ích 3

mûsícÛ.

(2) Poplatek ze psÛ platí drÏitel psa.

DrÏitelem je fyzická nebo právnická oso-

ba, která má trval˘ pobyt nebo sídlo na ú-

zemí âeské republiky (dále jen „poplat-

ník“).

âlánek 3
Ohla‰ovací povinnost

(1) Poplatník je povinen oznámit

správci poplatku písemnû nebo ústnû do

protokolu do 15 dnÛ vznik své poplatko-

vé povinnosti. Za splnûní ohla‰ovací po-

vinnosti písemnou formou se povaÏuje

fiádné vyplnûní formuláfie, kter˘ je k dis-

pozici u správce poplatku.

(2) Povinnost oznámit drÏení psa má

i osoba, která je od placení poplatku pod-

le zákona o místních poplatcích a této vy-

hlá‰ky osvobozena. DÛvod osvobození

musí poplatník správci poplatku proká-

zat.

(3) Stejn˘m zpÛsobem jako v odstavci

1 je poplatník rovnûÏ povinen oznámit

správci poplatku kaÏdou skuteãnost, kte-

rá má vliv na v˘‰i jeho poplatkové povin-

nosti nebo na vznik a zánik osvobození,

a to do 15 dnÛ ode dne, kdy tato skuteã-

nost nastala.

(4) Pfii plnûní ohla‰ovací povinnosti je

poplatník povinen souãasnû sdûlit správci

poplatku své plné jméno nebo název, tr-

val˘ pobyt, místo podnikání nebo sídlo,

datum narození, identifikaãní ãíslo, jakoÏ

i údaje osvûdãující povolení nebo opráv-

nûní k podnikatelské ãinnosti.

âlánek 4
Identifikace psÛ

Správce poplatku vydá poplatníkovi 

evidenãní známku pro psa bez ohledu na

to, zda pes poplatku podléhá, nebo je od

poplatku osvobozen. Tato známka je ne-

pfienosná na jiného psa, i kdyby ‰lo o psa

téhoÏ drÏitele. V pfiípadû ztráty nebo od-

cizení vydá novou známku správce po-

platku.

âlánek 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatková povinnost vzniká dnem

nabytí úãinnosti této vyhlá‰ky.

(2) V pfiípadû vzniku poplatkové po-

vinnosti po nabytí úãinnosti této vyhlá‰ky

vzniká poplatková povinnost v kalendáfi-

ním mûsíci, ve kterém pes dovr‰il stáfií 3

mûsícÛ nebo ve kterém se poplatník stal

drÏitelem psa star‰ího. Za vznik poplatko-

vé povinnosti se povaÏuje i pfiihlá‰ení se

k trvalému pobytu na území statutárního

mûsta Ostravy. Poplatek se platí za kaÏd˘,

i zapoãat˘ kalendáfiní mûsíc, není-li dále

uvedeno jinak.

(3) Zanikne-li poplatková povinnost

(napfi. úhyn psa, jeho ztráta, darování ne-

bo prodej), poplatek se platí i za zapoãat˘

kalendáfiní mûsíc, v nûmÏ do‰lo k zániku

poplatkové povinnosti.

âlánek 6
Splatnost poplatku

(1) Poplatek se platí bez v˘zvy a bez

vydání platebního v˘mûru úfiadu mûstské-

ho obvodu pfiíslu‰nému podle místa trva-

lého pobytu nebo sídla poplatníka.

(2) Pfii zmûnû místa trvalého pobytu ne-

bo sídla platí drÏitel psa poplatek od poãát-

ku kalendáfiního mûsíce následujícího po

mûsíci, ve kterém zmûna nastala, novû pfií-

slu‰né obci. V pfiípadû, Ïe poplatník zmûní

trval˘ pobyt nebo sídlo v rámci statutární-

ho mûsta Ostravy, pak platí poplatek od

poãátku kalendáfiního mûsíce následující-

ho po mûsíci, ve kterém zmûna nastala,

novû pfiíslu‰nému správci poplatku.

(3) Poplatek je splatn˘ nejpozdûji do

31. 3. pfiíslu‰ného kalendáfiního roku. Pfie-

sáhne-li v˘‰e poplatkové povinnosti ãást-

ku 1000,-Kã, mÛÏe b˘t poplatek splatn˘

ve dvou stejn˘ch splátkách vÏdy nejpo-

zdûji do 31. 3. a 30. 9. pfiíslu‰ného kalen-

dáfiního roku.

(4) Vznikne-li poplatková povinnost

po 1. 3. kalendáfiního roku a v˘‰e poplat-

kové povinnosti se rovná nebo je niÏ‰í neÏ

1000,- Kã, je poplatek splatn˘ nejpozdûji

do 30 dnÛ ode dne vzniku poplatkové po-

vinosti. Pfiesáhne-li v˘‰e poplatkové po-

vinnosti ãástku 1000,- Kã, mÛÏe b˘t po-

platek splatn˘ ve dvou stejn˘ch splátkách,

kdy první splátka je splatná do 30 dnÛ ode

dne vzniku poplatkové povinnosti a druhá

splátka je splatná nejpozdûji do 30. 9. pfií-

slu‰ného kalendáfiního roku za pfiedpokla-

du, Ïe toto datum splatnosti je vzhledem

k datu vzniku poplatkové povinnosti moÏ-

no dodrÏet. V ostatních pfiípadech je po-

platek splatn˘ nejpozdûji do 30 dnÛ ode

dne vzniku poplatkové povinnosti.

(5) Poplatek lze zaplatit v hotovosti

u správce poplatku, sloÏenkou nebo bez-

hotovostním pfievodem na úãet správce

poplatku.

âlánek 7
(1) Sazba poplatku je rozli‰ena podle

následujících kategorií:

a) za psa chovaného v rodinném

domû1: 120 Kã

b) za druhého a kaÏdého dal‰ího psa

chovaného v rodinném domû: 180 Kã

c) za psa chovaného v bytovém domû1:

1500 Kã

d) za druhého a kaÏdého dal‰ího psa

chovaného v bytovém domû: 2250 Kã

e) za psa, kter˘ je vyuÏíván pfii podni-

katelské ãinnosti, napfiíklad k hlídání ob-

jektÛ apod., bez ohledu na to, zda je jeho

drÏitelem osoba fyzická nebo právnická:

1500 Kã

f) za druhého a kaÏdého dal‰ího psa u-

vedeného pod písm. e): 2250 Kã

g) za psa, jehoÏ drÏitelem je poÏivatel

invalidního, starobního, vdovského nebo

vdoveckého dÛchodu, kter˘ je jeho jedi-

n˘m zdrojem pfiíjmÛ, anebo poÏivatel si-

rotãího dÛchodu, bez ohledu na to, kde je

pes chován: 200 Kã

h) za druhého a kaÏdého dal‰ího psa,

jehoÏ drÏitelem je osoba uvedená pod

písm. g): 300 Kã.

Poznámka: Uvedené sazby poplatkÛ

platí pro mûstsk˘ obvod Slezská Ostrava.

(2) Sazby poplatku pro jednotlivé kate-

gorie psÛ dle odstavce 1 písm. a) aÏ h) pro

jednotlivá katastrální území mûstsk˘ch

obvodÛ statutárního mûsta Ostravy jsou

stanoveny v pfiíloze ã. 1 této vyhlá‰ky.

(3) Za psa chovaného v rodinném do-

mû1, jehoÏ drÏitelem je poÏivatel invalid-

ního, starobního, vdovského nebo vdo-

veckého dÛchodu, kter˘ je jeho jedin˘m

zdrojem pfiíjmÛ, anebo poÏivatel sirotãího

dÛchodu, se platí sazba uvedená v ãlánku

7 odstavci 1 pod písm. a) a b).

(4) Sazba poplatku je stanovena za jed-

noho psa a kalendáfiní rok.

(5) V pfiípadû drÏení psa po dobu krat‰í

neÏ jeden rok se platí poplatek v pomûrné

v˘‰i, která odpovídá poãtu i zapoãat˘ch

kalendáfiních mûsícÛ.

(6) Pfii zmûnû místa trvalého pobytu

nebo sídla platí pro v˘poãet pomûrné v˘‰e

poplatku obdobnû odstavec 5.
1§ 3 vyhlá‰ky ã. 137/1998 Sb., o obecnû

technick˘ch poÏadavcích na v˘stavbu.

âlánek 8
Osvobození od poplatku

(1) Od poplatku je osvobozen poplat-

ník, kter˘m je:

a) osoba nevidomá, bezmocná2) a osoba

s tûÏk˘m zdravotním postiÏením, které

byl pfiiznán III. stupeÀ mimofiádn˘ch v˘-

hod podle zvlá‰tního právního pfiedpisu2a),

b) osoba, provádûjící v˘cvik psÛ urãe-

n˘ch k doprovodu osob uveden˘ch v od-

stavci 1 písm. a),

c) osoba provozující útulek zfiízen˘ ob-

cí pro ztracené nebo opu‰tûné psy,

d) osoba, které stanoví povinnost drÏe-

ní a pouÏívání psa zvlá‰tní právní pfied-

pis2b).

2) § 2 vyhlá‰ky ã. 284/1995 Sb., kterou

se provádí zákon o dÛchodovém poji‰tûní,

ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

2a) § 86 zákona ã.100/1988 Sb., o soci-

álním zabezpeãení, ve znûní pozdûj‰ích

pfiedpisÛ.

2b) Napfiíklad zákon ã. 449/2001 Sb.,

o myslivosti, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpi-

sÛ.

âlánek 9
Závûreãná ustanovení

(1)Nebude-li poplatek zaplacen vãas

nebo ve správné v˘‰i, vymûfií správce po-

platku poplatek platebním v˘mûrem. Vãas

nezaplacen˘ poplatek nebo jeho nezapla-

cenou ãást mÛÏe správce poplatku zv˘‰it

aÏ na trojnásobek. Vymûfien˘ poplatek se

zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

(2) Pokud poplatník nesplní ve stano-

vené lhÛtû svoji oznamovací povinnost

vypl˘vající z této vyhlá‰ky nebo uloÏenou

mu rozhodnutím podle zákona o správû

daní a poplatkÛ, mÛÏe mu správce poplat-

ku opakovanû uloÏit pokutu ve smyslu §

37 a 37 a) citovaného zákona.

(3) Pokud poplatník nesplní svoji po-

platkovou povinnost stanovenou touto vy-

hlá‰kou, lze dluÏnou ãástku vymûfiit nebo

domûfiit do 3 let od konce kalendáfiního

roku, ve kterém poplatková povinnost

vznikla.

(4) Byl-li pfied uplynutím této lhÛty u-

ãinûn úkon smûfiující k vymûfiení nebo do-

mûfiení poplatku, bûÏí tfiíletá lhÛta znovu

od konce roku, v nûmÏ byl poplatník

o tomto úkonu písemnû uvûdomûn. Vy-

mûfiit nebo domûfiit poplatek v‰ak lze nej-

pozdûji do 10 let od konce kalendáfiního

roku, ve kterém poplatková povinnost

vznikla.

âlánek 10
Zru‰ovací ustanovení

Zru‰uje se: OZV mûstského obvodu

Slezská Ostrava ã. 1/1997, ve znûní OZV

ã. 8/1998 o místním poplatku ze psÛ.

âlánek 11
Úãinnost

Tato vyhlá‰ka nab˘vá úãinnosti dnem

1. 1. 2004.

Ing. A. Zedník, primátor
Ing. J. Chalupa, námûstek primátora

Plné znûní vyhlá‰ky i s pfiílohou, která

uvádí sazby poplatkÛ v jednotliv˘ch ob-

vodech Ostravy, najdete na internetov˘ch

stránkách úfiadu: www.slezskaostrava.cz.

Poplatek lze uhradit buì prostfiednic-

tvím zaslané sloÏenky, nebo v hotovosti

na odboru financí a rozpoãtu (Úfiad mûst-

ského obvodu Slezská Ostrava, Gagarino-

vo námûstí, 3. patro, dvefie ã. 409, u paní

Velãovské nebo Bílé).
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Statutární město Ostrava
Obecně závazná vyhláška č. 6/2003 o místním poplatku ze psů

UpozorÀujeme, Ïe Zastupitelstvo mûsta

Ostravy schválilo Obecnû závaznou vyhlá‰-

ku ã. 5/2003, kterou se stanoví poplatek za

odvoz systému shromaÏìování, sbûru, pfie-

pravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování ko-

munálních odpadÛ. Pro kaÏdého obãana,

kter˘ je jiÏ zaregistrován, se mûní pouze v˘-

‰e poplatku, kter˘ je moÏno uhradit 2x roã-

nû, a to do 30. 4. a 30. 9. kalendáfiního roku

prostfiednictvím SIPO nebo sloÏenkou, pfií-

padnû 1x roãnû (jednorázovû) do 30. 4. ka-

lendáfiního roku sloÏenkou.

V uveden˘ch termínech je moÏno uhra-

dit poplatek také platbou v hotovosti v po-

kladnû Magistrátu mûsta Ostravy na Proke-

‰ovû námûstí v Mor. Ostravû. Na dokladu

musí v‰ak b˘t uveden variabilní symbol. 

V˘‰e poplatku se mûní na 432 Kã na 
osobu a kalendáfiní rok.

Vyhlá‰ka je k nahlédnutí na odboru v˘-

stavby, úseku Ïivotního prostfiedí a vodního

hospodáfiství Úfiadu mûstského obvodu

Slezská Ostrava, Gagarinovo námûstí 4,

Slezská Ostrava.

Správcem poplatku je Magistrát mûsta

Ostravy, Proke‰ovo námûstí 8, Moravská

Ostrava, odbor financí a rozpoãtu, kde Vám

budou podány ve‰keré potfiebné informace.

Alena HolaÀová,
odbor v˘stavby, úsek ÎPaVH

Poplatek za komunální odpad



Termíny zápisů do mateřských škol
v našem obvodě

V Matefiské ‰kole na Zámostní ulici 31 ve Slezské Ostravû: 3. a 4. bfiezna od 6.00

do 16.30 hodin.

V Matefiské ‰kole na Bohumínské ulici 68 ve Slezské Ostravû: 9. a 10. bfiezna od

8.00 do 15.30 hodin.

V Matefiské ‰kole na Jaklovecké ulici 14 ve Slezské Ostravû: 9. a 10. bfiezna od

8.00 do 15.00 hodin.

V Matefiské ‰kole na Slívovû ulici 11/631 ve Slezské Ostravû: 16. a 17. bfiezna od

8.00 do 16.00 hodin.

V Matefiské ‰kole na Chrustovû ulici 11 ve Slezské Ostravû: 16. bfiezna od 6.00 do

16.00 hodin.

V Matefiské ‰kole na Komerãní ulici 22a v Muglinovû: 3. a 4. bfiezna od 8.00 do

16.00 hodin.

V Matefiské ‰kole na Keramické ulici 8 v Muglinovû: 9. a 10. bfiezna od 8.00 do

16.00 hodin.

V Matefiské ‰kole na PoÏární ulici 8 v Hefimanicích: 8., 9. a 10. bfiezna od 8.00 do

16.00 hodin.

V Matefiské ‰kole Na Li‰ãinû 12 v Hru‰ovû: 8. a 9. bfiezna od 8.00 do 15.00 hodin.

V Matefiské ‰kole na Nástupní ulici 19 v Kunãiãkách: 9. a 10. bfiezna od 8.00 do

15.00 hodin.

V Matefiské ‰kole na Fr˘decké ulici 28 v Kunãicích: 11. bfiezna od 8.00 do 15.00

hodin.

V Matefiské ‰kole na Chalupovû ulici 1v Anto‰ovicích: 15. a 16. bfiezna od 8.00 do

15.30 hodin.
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Změny v zákoně č. 482/1991 Sb.,
o sociální potřebnosti

Smlouvy o dodávce vody
a o odvádění odpadních vod

Vzpomínka na nejslavnějšího hrušovského rodáka
Dne 14. listopadu 2003 zemfiel v Pra-

ze ve vûku 81 let houslista, zakládající

ãlen Smetanova kvarteta, profesor Lu-
bomír Kosteck˘. Narodil se 5. ãervna

1922 v Hru‰ovû nad Odrou. V Ostravû

získal základy v hudbû mj. i v letech

1937-1941 u slavného sbormistra Jana

·oupala, v letech 1941–1946 studoval

hru na housle na konzervatofii a v letech

1946-1951 na Hudební fakultû AMU v

Praze. KdyÏ se na podzim 1945 Smeta-

novo kvarteto ustavilo a zaãalo vefiejnû

vystupovat, hrál part druh˘ch houslí.

Vytrval v nûm po cel˘ch 43 let pÛsob-

nosti aÏ do roku 1988, kdy soubor ukon-

ãil svou ãinnost. Rovnocennû se podílel

na obrovsk˘ch svûtov˘ch úspû‰ích. S

tímto proslul˘m smyãcov˘m tûlesem

absolvoval pfies 4000 koncertÛ na v‰ech

kontinentech. Koncertovali ve v‰ech

evropsk˘ch zemích, v USA, Kanadû, Is-

landu, Austrálii, na Novém Zélandû, v

Indonésii, Indii, âínû, Japonsku, Singa-

puru, Cejlonu, Iránu a zúãastnili se fiady

proslul˘ch mezinárodních festivalÛ.

Tyto zájezdy pfiinesly souboru nejvy‰‰í

uznání a zafiadily jej mezi pfiední svûto-

vá komorní sdruÏení. Provedli nahráv-

ky, filmové a televizní dokumenty.

Zvlá‰tností tohoto tûlesa bylo hraní re-

pertoáru zpamûti.

Kosteck˘ byl od roku 1968 pedago-

gem na AMU, od roku 1990 profeso-

rem. Ve spolupráci s Japonskem, které

jako koncertní umûlec nav‰tívil celkem

‰estnáctkrát, spoluzakládal mezinárodní

festival Mladá Praha, jehoÏ byl od 90.

let prezidentem. Za dlouholetou spolu-

práci s mlad˘mi japonsk˘mi umûlci a za

zásluhy o porozumûní mezi národy,

jmenovitû pak za zásluhy o vzne‰enou

causu ãesko-japonského pfiátelství, byl

v roce 2001 Jeho Veliãenstvem japon-

sk˘m císafiem a japonskou vládou Lu-

bomíru Kosteckému udûlen ¤ád svaté-
ho pokladu se zlat˘mi paprsky a zápo-
nou. To je nejvy‰‰í japonské vyzname-

nání, jaké kdy nûjak˘ obãan âeské re-

publiky obdrÏel.

Je nutno poznamenat, Ïe jmenovan˘

se pravidelnû zúãastÀoval v‰ech setkání

rodákÛ a pfiátel Hru‰ova. 

Otmar Gadowski

100 let bývalé tramvajové dopravy

Parní osobní motorov˘ vÛz v˘robce Ringhoffer a.s. Smíchov, jezdící na místní úzko-
rozchodné dráze Hru‰ov – Polská Ostrava (nyní Slezská). Foto z archivu autora

Obec Polská Ostrava (nyní Slezská

Ostrava) postrádala spojení se Severní

dráhou Ferdinandovou. PoÏádala proto 

o koncesi pro stavbu místní dráhy Hru-
‰ov – Polská Ostrava.

14. listopadu 1903 byla koncese udû-

lena pro traÈ z Polské Ostravy ¤í‰ského

mostu (nyní S˘korova) do Hru‰ova To-

várny na sodu, o rozchodu kolejí 760

milimetrÛ, délce 2,6 km pro osobní

a nákladní dopravu. Parní provoz byl
zahájen 9. ledna 1904. Osobní dopra-

va mûla tyto zastávky a v˘hybny: Pol-

ská Ostrava ¤í‰sk˘ most, Polská Ostra-

va stanice, Polská Ostrava v˘hybna

(Kamenec), Muglinov v˘hybna, Mugli-

nov Mexiko (na znamení), Lokální –

Místní nádraÏí v Hru‰ovû, Továrna na

sodu. Nákladní doprava spoãívala pfie-

váÏnû v dovozu uhlí pro Továrnu na so-

du v Hru‰ovû z jámy Trojice (traÈ vedla

pod mostem) a k pfiepravû kusového

zboÏí. V Hru‰ovû na Místním nádraÏí

byla postavena vozovna a dílny.

Po elektrifikaci a prodlouÏení trati by-

la doprava zahájena 1. 11. 1911 s tím, Ïe

v‰echny vlaky jezdily z Hru‰ova, od To-

várny na sodu aÏ na Zárubek, k trati Mo-

ravská Ostrava – Karviná. Navíc byly

zfiízeny zastávky Mûstsk˘ sad a Zárubek.

2. 7. 1914 byla zahájena doprava na
novû vybudovaném úseku Bohumín
nádraÏí – Hru‰ov v délce 8,517 km.

RovnûÏ byla napojena traÈ Hru‰ov To-

várna na sodu – Zárubek. Vlaky pak jez-

dily prÛbûÏnû z Bohumína nádraÏí na

Polskou Ostravu. ZároveÀ skonãil pro-

voz osobní dopravy v 1,2 km dlouhém ú-

seku Polská Ostrava v˘hybna - Zárubek.

V Hru‰ovû byly zfiízeny zastávky: Nov˘

hfibitov (v˘hybna), Eli‰ãin most, Oder-

hort, Pfiívozská ulice, Hotel Kulka, Nád-

raÏí, Továrna na sodu.

V dal‰ích letech byla traÈ prodlouÏena

do Mor. Ostravy pfies Ostravick˘ (nyní

S˘korÛv) most s koneãnou stanicí na

Smetanovû námûstí u divadla s celkovou

délkou 12,3 km.

Podle historick˘ch materiálÛ 
zpracoval Otmar Gadowski

VáÏení zákazníci spoleãnosti Ostravské

vodárny a kanalizace, a.s.,

v roce 2003 jste obdrÏeli nov˘ návrh

Smlouvy o dodávce vody a o odvádûní

odpadních vod.

Celkem bylo ve va‰em mûstském ob-

vodû rozesláno 1780 smluv. Z tohoto

mnoÏství se nám doposud vrátilo 1555

potvrzen˘ch smluv (t˘ká se obcí Slez-

ská Ostrava, Koblov, Muglinov a Kun-

ãice). Dovolujeme si poÏádat ty z vás,

ktefií doposud podepsanou smlouvu

z jakéhokoliv dÛvodu nezaslali zpût na-

‰í akciové spoleãnosti, aby tak uãinili

nejpozdûji do 15. bfiezna 2004, popfií-

padû nás do té doby nav‰tívili v na‰em

zákaznickém centru, kde jsou vám pra-

covníci na‰í spoleãnosti kdykoliv pfii-

praveni pomoci s vyplÀováním zmiÀo-

vané smlouvy. Pokud smlouvy nemáte,

jsou vám k dispozici rovnûÏ v zákaznic-

kém centru, které naleznete v sídle na‰í

spoleãnosti (NádraÏní 28/3114, Morav-

ská Ostrava – vedle pasáÏe Vesmír),

tel.: 597 475 109, 597 475 159 a 597

475 259).

Úfiední hodiny:
Pondûlí a stfieda: 8.00 – 17.00 hodin

Úter˘ a ãtvrtek: 8.00 - 15.00 hodin

Pátek: 8.00 – 14.00 hodin 

Znovu upozorÀujeme, Ïe uzavírání
nov˘ch smluv vyÏaduje zákon ã.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanali-
zacích pro vefiejnou potfiebu, v usta-
novení § 8 odst. 5.

PÛvodní smlouvy, uzavfiené pfied 
1. 1. 2002, nemají ve‰keré náleÏitosti,
které vyÏaduje zákon ã. 274/2001 Sb.,
v platném znûní.

Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.

(Poznámka: V˘‰e uvedená sdûlení se

vztahují pouze na pfiímé zákazníky spo-

leãnosti Ostravské vodárny a kanaliza-

ce, a.s.)

UpozorÀujeme obãany Ïijící v na‰em

obvodû a uplatÀující na odboru sociál-

ních vûcí nárok na nûkterou z dávek so-

ciální péãe, na novelu ãíslo 422/2003

Sb., kterou se mûní zákon ãíslo

482/1991 Sb., o sociální potfiebnosti, ve

znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

PovaÏujeme za nutné zejména zdÛ-

raznit, Ïe se novû stanovuje podmínka

sociální potfiebnosti zamûfiená na rodi-

ãe, ktefií fiádnû neplní povinnosti zákon-

ného zástupce nezaopatfieného dítûte.

Jedná se o fiádné plnûní povinné

‰kolní docházky dûtí. V praxi to zna-

mená, Ïe rodinû bude dávka odÀata,

jestliÏe dítû, jeÏ je spoleãnû posuzova-

nou osobou pro v˘poãet dávky sociální

péãe, neplní fiádnû povinnou ‰kolní do-

cházku.

Sociálnû potfiebn˘ pfiestane b˘t také

obãan, kter˘ je sice evidován v

evidenci uchazeãÛ o zamûstnání, sám

v‰ak neprojevuje snahu zabezpeãit si

zv˘‰ení pfiíjmu vlastní prací. Pfiíslu‰n˘

správní orgán je proto pfii rozhodování

o sociální potfiebnosti obãana povinen

zkoumat vlastní aktivní kroky obãana

k získání zamûstnání a obãan je povi-

nen prokázat plnûní této podmínky.

Podrobnû, písemnou formou, budou

obãané o tûchto a dal‰ích zmûnách in-

formováni prÛbûÏnû na odboru sociál-

ních vûcí. Bc. Zdenûk Mat˘sek,
vedoucí odboru sociálních vûcí

Na odboru v˘stavby, úseku ÎPaVH je k nahlédnutí Vnûj‰í havarijní
plán provozovatele ISPAT Nová huÈ, a. s., kter˘ zpracoval Hasiãsk˘ zá-
chrann˘ sbor Moravskoslezského kraje na CD-ROM. MOb nemá proti
plánu námitky.
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Výkup železného šrotu za hotové
Ceny: tûÏk˘ ‰rot aÏ 4,00 Kã/kg

lehk˘ ‰rot aÏ 2,90 Kã/kg

Firma Centromat s.r.o. si Vás dovoluje informovat o vyso-

k˘ch v˘kupních cenách kovového ‰rotu a zároveÀ Vás pozvat

k náv‰tûvû v˘kupny kovového odpadu na ulici NA NA-

JMANSKÉ – vedle Ústfiedního hfibitova ve Slezské Ostravû.

PROVOZNÍ DOBA
úter˘, stfieda, ãtvrtek, pátek: 9.00 – 16.00 hodin

sobota: 9.00 – 13.00 hodin

Telefonní kontakt: 603 396 991

AUTOVÁHA K DISPOZICI

Firma CENTROMAT se tû‰í na Va‰i náv‰tûvu. 

TiráÏ: Slezskoostravské noviny vycházejí 1x za mûsíc. Vydává Statutární mûsto Ostrava –

mûstsk˘ obvod Slezská Ostrava, Tû‰ínská 35, tel. ã. 596 241 151. IâO: 00845451. Tisk povo-

len – reg. zn. MK âR E 12773. Náklad 9000 v˘tiskÛ. Vy‰lo v únoru 2004. Redakãní rada:

pfiedseda Jaromír Wagner, Jarmila Grossmannová, Doc. Mgr. Jan Hali‰ka, Zdenûk Martínek,

Vlasta Hanousková, Pavel Bernatsk˘, Dr. Kvûtoslava Míãková. Sazba: MORAVIAPRESS-

REPRO, s.r.o., Ostrava-Mar. Hory, tisk: MORAVAPRESS s.r.o., Ostrava-Mar. Hory.

Knihovny mûstského obvodu Slez-

ská Ostrava nemají ‰anci upadnout do

zimního spánku - vy, ktefií uÏ jste jejich

náv‰tûvníky, víte, Ïe se dûje mnoho akcí

adventních, mikulá‰sk˘ch a vánoãních

a hned v novém roce zaãínají knihovni-

ce opût svou práci pro ãtenáfie. Chystají

pro dûti ‰kolou povinné knihovnické

lekce a besedy na zajímavá témata, pfii-

pravují v knihovnách v˘tvarná odpoled-

ne, pfii nichÏ se dûti mohou nauãit nej-

rÛznûj‰í v˘tvarné techniky, sestavují li-

terární a jiné vûdomostní soutûÏe atd.

Dnes bych vás chtûla do knihoven

pozvat zejména na akce spojené

s „Bfieznem – mûsícem internetu“.

V knihovnû na Hladnovské ul. v Ostra-

vû-Muglinovû bude kaÏdé bfieznové

pondûlí od 10 do 11 hod., od 15 do 16

hod. a kaÏd˘ pátek od 10 do 11 hod.

zdarma probíhat základní za‰kolení

v práci s internetem. Pracovníci knihov-

ny zájemcÛm v ukázkové lekci pfiedve-

dou, co v‰e lze na internetu nalézt,

v ãem mÛÏe internet pomoci a co v‰e je

moÏné se díky nûmu dozvûdût.

Stejná za‰kolení pro váÏné zájemce

budou probíhat i v knihovnû v Kunãiã-

kách na Holvekovû ul. ã. 44, a to kaÏdé

bfieznové úter˘ od 10.00 do 10.30 hod.

V t˘dnu od 22. do 26. bfiezna také

probûhne tradiãní akce „Den ostrav-
sk˘ch ãtenáfiÛ“ a je jen na vás, abyste

do své knihovny dorazili a vyuÏili od-

pu‰tûní sankãních poplatkÛ – tj. upomí-

nek a v nûkteré pûkné soutûÏi získali 

upomínkov˘ pfiedmût s logem Knihovny

mûsta Ostravy. V knihovnû na ul. Hlad-

novské budete moci také zhlédnout au-

torskou v˘stavu fotografií Davida Horá-

ka s názvem „Ruce se závojem století“.

Tû‰íme se na vás!

·árka Kuligová, vedoucí knihoven
obvodu Slezská Ostrava

Březen se blíží, knihovny vás zvou

Poděkování
Dûkujeme místnímu Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ v Anto‰ovicích za umoÏnûní

smuteãní hostiny v hasiãské zbrojnici na poãest na‰í maminky, babiãky, praba-

biãky a tety, paní Hedviky Niklové, zemfielé ve vûku 90 let. Rozlouãili jsme se

s ní 24. ledna 2004. Za dÛstojn˘ prÛbûh celé akce chceme podûkovat starostovi

SDH, panu Karlu Kichnerovi, kter˘ se postaral o spokojenost smuteãních hostÛ. 

Dûkují dcery Lucie a Erna

CENTROMAT


