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Kácení mimolesních dřevin 

 

Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí podle zákona č. 114/1992 Sb., a to 
zejména v období vegetačního klidu, tj. od 1. října do 31. března. Kácení dřevin se 
povoluje na základě písemné žádosti podané u našeho obecního úřadu, který také 
ukládá náhradní výsadbu. 
 

K písemné žádosti, která musí obsahovat také počet a druhy  stromů určených ke kácení a 
také důvod kácení, přikládá žadatel výpis listu vlastnictví a situační nákres se zakreslením 
místa stromu určeného ke kácení. V případě žádosti o kácení stromů rostoucích na cizím 
pozemku z nejrůznějších důvodů (padání listí, suchých větví apod.) je vždy nutná konzultace 
a povolení vlastníka pozemku. 
Z důvodu pěstebních (velké ovocné sady), při údržbě břehových porostů při správě vodních 
toků, k odstranění dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy a 
z důvodu zdravotních se kácení oznamuje nejméně 15 dnů před samotným kácením, a sice 
orgánu ochrany přírody obce s rozšířenou působností (v případě Petřvaldu Městskému úřadu 
Kopřivnice, odboru životního prostředí). Ten může kácení pozastavit, omezit nebo zakázat, 
pokud odporuje požadavku na ochranu dřevin. Povolení není třeba ke kácení dřevin ani 
v případě, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li 
škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu 
ochrany přírody obce s rozšířenou působností (v případě Petřvaldu Městskému úřadu 
Kopřivnice, odboru životního prostředí), a to do 15 dnů od provedení kácení. 
Není třeba povolení ke kácení dřevin s obvodem kmene do 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí 
a souvislých keřových porostů do celkové plochy 40 m2. Toto kácení se orgánu přírody ani 
neoznamuje. Ořezy stromů a keřů může jejich majitel provést bez ohlášení či písemné žádosti, 
musí však dbát o estetickou a ekologickou funkci dřevin. 

Miluše Malíková, Obecní úřad Petřvald 
 

 

Novoroční běh 
 

Dne 1.  ledna 2012 se na hřišti TJ Petřvald na Moravě uskutečnil II. ro čník novoročního 
běhu. 
 

Všichni soutěžící s uvázaným balónkem na noze absolvovali náročnou dvoukolovou trať 
kolem fotbalového hřiště. Již po prvním kole bylo zapotřebí nabrat sil a dodat energii dobrým 
svařeným vínem. I na trati bylo o závodníky dobře postaráno. Účastnice s maskou „stánek 
s občerstvením“ zajistila pochutiny pro mlsné jazýčky našich soutěžících. Jako první proběhl 
cílovou páskou bez ztráty balónku „florbalista“ Stanislav Lednický a jako druhý mládežník 
Adam Veřmiřovský. Nejlepší maskou byl vyhodnocen Libor Schybol, který o berlích a 
v nemocničním pyžamu zdolal trať ve výborném čase. 
Kulturní a sportovní komise děkuje všem, kteří přišli v maskách i bez masek a vytvořili 
příjemnou atmosféru a podpořili zdárný průběh akce. 

Za KaSK Ivana Šindlová a Ilona Jahodářová 
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Ztráta, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu 
 

Neprodlené ohlášení události – ztráta, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu 
se provádí nadále na Obecním úřadě v Petřvaldě, v kanceláři č. 1. 
Pracovnice úřadu tuto událost zapíše do informačního systému evidence občanských průkazů, 
z tohoto důvodu je potřeba znát číslo občanského průkazu.  Občanovi se vydá potvrzení o 
občanském průkazu s platností 2 měsíce – toto potvrzení není veřejnou listinou. Žádost o 
nový občanský průkaz se podává do 15 pracovních dnů od oznámení ztráty, odcizení, 
poškození nebo zničení na Městském úřadě v Kopřivnici, odboru správních činností, 
Štefánikova 1163/12, Kopřivnice.                                                  

 Ilona Jahodářová, matrikářka 

 
Žolíkový turnaj 2012 

 

V sobotu 8. ledna 2012 se konal v Sokolovně již tradi ční ženský karetní turnaj v žolíku.  
Turnaj byl jako vždy plný napětí, emocí a hlavně té pravé hráčské vášně. V konkurenci 79 
hráček vybojovala první místo Vladimíra Hanzelková, druhé místo obsadila Radmila Urcová 
a třetí místo získala Ludmila Aujezdská. Za Petřvald zabojovala Karla Chromčáková, která se 
umístila na krásném pátém místě. 
Úspěšným karbanicím blahopřejeme a všem „vyznavačkám čertových obrázků“ děkujeme za 
účast a těšíme se opět v příštím roce!                                                                     Holki Sokolki 

 
Co je nového v knihovně? 

 

V loňském roce bylo nakoupeno do fondu knihovny 211 nových knih a další knihy 
přibyly prostřednictvím výměnných souborů. V letošním roce by měla být dokončena 
také výměna knižních regálů, která probíhá po etapách už 2 roky. 
Od ledna 2012 je provoz knihovny automatizován, výpůjčky jsou evidovány elektronicky a 
čtenáři mají přístup do elektronického katalogu a ke svému čtenářskému účtu prostřednictvím 
počítače. Tento přechod na nový systém byl umožněn díky dotaci z programu Ministerstva 
kultury VISK na zakoupení programového vybavení. Z dotace byl zakoupen v roce 2010 
program Clavius REKS a v následujících měsících byly do elektronického katalogu 
převáděny záznamy o jednotlivých knihách. V současné době je v katalogu evidováno už na 4 
tis. knih, které jsou čtenářům plně k dispozici. Vstup do elektronického katalogu je 
z webových stránek Obecní knihovny v Petřvaldě (www.petrvaldobec.cz, odkaz knihovna). 
 

Knihovna ve spolupráci s Obcí Petřvald pořádá letos opět výtvarnou soutěž pro děti , 
tentokrát na téma „Máme rádi zvířata“ . Jak název napovídá, hlavním námětem by měla být 
zvířata, a to skutečná, z pohádek, příběhů nebo třeba vymyšlená. Děti si budou vědět určitě 
rady, co vytvořit! Výkresy nebo jiné výrobky přineste do knihovny nejpozději do středy 15. 
března 2012. Návštěvníci knihovny vyberou nejpovedenější díla a vítězové budou vyhlášeni 
na Erbovních slavnostech. Odměnou bude knížka a registrace v knihovně zdarma. 

Kamila Plisková, knihovnice ObK Petřvald 

 
Badmintonový turnaj 

 

TJ Petřvald na Moravě pořádala ve dnech 25. a 26. listopadu 2011 badmintonový turnaj 
smíšených dvojic. 
Dvoudenního turnaje se zúčastnilo 10 dvojic. 1.místo získali Petra Slívová a Kamil Bartůněk 
ml., 2. místo Ivana Šindlová a René Nováček, 3. místo Jana Vítkovská a Vladan Lyčka.  

                                   Ivana Šindlová, TJ Petřvald na Moravě 
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O činnosti jednotky SDH Petřvald 
 

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů v Petřvaldě je zařazena v plošném pokrytí kraje 
do kategorie JPO III, což je jednotka s územní působností. To znamená, že jednotka je 
určena k likvidaci mimořádných událostí nejen v obci Petřvald a Petřvaldík, ale i mimo 
obec. 
 

Náklady na zásahy mimo katastr obce hradí stát prostřednictvím Hasičského záchranného 
sboru Moravskoslezského kraje. Výjezd jednotky je prováděn službou ADSL. To znamená, že 
každý člen jednotky dostane na svůj telefon informaci o tom, co se stalo a v jakém složení 
jednotka vyjíždí. 
Při výjezdu jednotky se již nepoužívá siréna na hasičské zbrojnici ani na starém obecním 
úřadě. Proto občané ani nevědí, že jednotka vyjela. Od svolávání jednotky sirénou bylo 
upuštěno kvůli zbytečnému zatěžování lidí, kteří nemají s mimořádnou situací nic společného. 
Členové jednotky jsou pravidelně školeni v souladu s plánem školení na daný rok 
zpracovaném velitelem jednotky dle metodických pokynů stanovených GŘ HZS ČR. Velitelé 
a strojníci se navíc zúčastňují pravidelné roční cyklické přípravy u územního odboru HZS 
MSK Nový Jičín. 
JSDH Petřvald je jako JPO III zařazena v IZS (integrovaný záchranný systém) pro zásahy u 
požárů, technických pomocí a živelných pohrom (povodně) a má stanoven svůj hasební 
obvod. Jednotka není předurčena k zásahům u dopravních nehod a havárií s nebezpečnými 
látkami. V Moravskoslezském kraji jsou k těmto zásahům předurčeny pouze jednotky 
kategorie JPO I, JPO II a JPO IV. To jsou profesionální jednotky a vybrané jednotky SDH 
měst a obcí, které drží trvalou pohotovost. Naše jednotka, jako JPO III není vybavena 
technickými prostředky na výše uvedené zásahy a ani členové jednotky nejsou na tyto zásahy 
školeni. Systém svolávání jednotek na krajském operačním středisku řídí výpočetní technika a 
operátor podle druhu mimořádné události vybírá skupinu jednotek. Z výše uvedeného 
vyplývá, že pokud je nahlášena událost typu požáru dopravního prostředku, tak dle stupně 
poplachu vyjíždí JSDH Petřvald. Pokud je nahlášena dopravní nehoda, jednotka nevyjede, i 
kdyby to bylo před hasičskou zbrojnicí. Takto je nastaven systém IBC Ostrava (informační a 
bezpečností centrum), součástí kterého je i krajské operační středisko HZS. 
Tento článek vznikl jako vysvětlení k dotazům občanů, proč JSDH Petřvald nezasahovala u 
dopravní nehody na silnici I/58 na opravovaném mostku. Velitelem jednotky byl vznesen 
dotaz na HZS MSK ohledně změny zařazení jednotky, kde bylo sděleno, že v tomto se do 
budoucna žádné změny neplánují. Proto i do budoucna bude stále platit, že JSDH Petřvald 
k dopravní nehodě nevyjede. 

Lubomír Šíp, velitel JSDH Petřvald 

 
XI. ro čník MARIÁŠ CUPU 

 

Dne 17. 12. 2011 se konal v restauraci Sokolovna v Petřvaldě již jedenáctým rokem 
turnaj v MARIÁŠ CUPU.  
 

Akce se zúčastnilo 48 hráčů. Jako každý rok panovala i letos na turnaji ta pravá karbanická 
nálada a bojový hráčský duch. Na prvním místě se umístil Aleš Horák z Ostravy, druhé místo 
obsadil Tomáš Legerský z Valašského Meziříčí a třetí místo vybojoval Pavel Dorotík 
z Kopřivnice. 
Blahopřejeme úspěšným hráčům a všem hráčům děkujeme za účast.  
Velký dík patří i příznivcům turnaje, kteří podpořili Mariáš Cup hodnotnými dárky určenými 
do výher! 
Hodně štěstí a zdraví v roce 2012 přejí pořadatelé Mariáš Cupu! 
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TJ Petřvald na Moravě 

všechny srdečně zve na tradiční společenský 
Sportovní ples TJ Petřvald 

 

který se uskuteční v sobotu 4. 2. 2012 od 20.00 h v sokolovně v Petřvaldě. 
Hraje skupina Rezon, vstupné je 99,- Kč. Pro návštěvníky bude připravena tombola, domácí 

zabíjačka a bohaté občerstvení. Na vaši návštěvu se těší pořadatelé. 
 

 
 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA v měsíci prosinci 2012 
 

Významné životní jubileum oslavili: 
Marie Šubrtová 92 let, Zdeněk Šrámek 86 let a Blažena Bartošová 75 let. 
Všem oslavencům gratulujeme a přejeme do dalších let hodně zdraví a štěstí. 
 

Narodili se: 
Lukáš Nitra, Alena Čani a Nela Pavliňáková. 
Rodičům gratulujeme k narození dítěte. 
 

Zemřel: 
Ladislav Moravec a Anna Plašilová. 
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. 
 

Informace o vývozu odpadu 
 

Ceník vývozu popelnic pro rok 2012: 
Popelnice  Tarif   Četnost vývozů   cena za rok (Kč) 
70 litrů  P101  1x 14 dní     1.270,- 
70 litrů  P191  1x měsíc         730- 
110 litrů P201  1x 14 dní     1.600,- 
110 litrů P207  1x 14 dní zima           - 
110 litrů P211  1x týdně     2.650,- 
110 litrů P261  1x týdně zima 1x 14 dní léto   2.230,- 
110 litrů P271  1x týdně zima     1.700,- 
1100 litrů K111  1x týdně             10.380,- 
Zimní zimní svoz probíhá od 1. 10. do 30. 4., letní svoz probíhá od 1. 5. do 30. 9.  
 

Rada obce Petřvald na zasedání dne 12. 12. 2011, stanovila ceny vývozu popelnic pro rok 
2012. Po 3 letech dochází k nárůstu cen v průměrné výši 10 % (od roku 2009 byly ceny 
stejné). Navýšení je způsobeno především změnou sazby DPH a zvýšením ceny pohonných 
hmot. V cenách je obsaženo propůjčení nádob na odpady, jejich výměna, svoz popelnic a 
odstraňování směsného komunálního odpadu. 
Výdaje obce Petřvald za odpady v roce 2011 činily 1.188.000,- Kč. V částce je započtena 
cena za svoz popelnic od občanů, sběr velkoobjemového, nebezpečného a zeleného odpadu, 
separovaný sběr plastů, skla a papíru a likvidace odpadu z obecních zařízení. Příjem obce 
Petřvald z likvidace odpadů v roce 2011 činil 952.000,- Kč. Tato částka obsahuje úhradu 
ročního vývozu od občanů a výnos ze separovaného sběru plastů a skla. Rozdíl mezi příjmy a 
výdaji je dám především odvozem odpadů od obecních budov, dofinancováním jarního svozu 
nebezpečného a velkoobjemového odpadu, a podzimního svozu zeleného odpadu. 
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne dne 5. 5. 2012. V Petřvaldě 8.00 
- 12.00 h ve dvoře bývalé firmy Dina, v Petřvaldíku 12.30 - 15.00 h u prodejny potravin.  

                                                                                   ing. Jiří Hýl, účetní OÚ Petřvald 


