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V minulém čísle Zpravodaje informoval 

odbor rozvoje města a životního prostředí 

o povinnosti vlastníka nemovitosti ve smys-

lu § 3, odstavce 8 zákona 274 / 2001 Sb. 

napojit se na veřejnou kanalizaci v místech, 

kdy je to technicky možné. Dále jste byli 

informováni o rozeslání dotazníků vytypo-

vané skupině vlastníků nemovitostí ve věci 

napojení na kanalizaci.

V současné době se nám dotazníky vra-

cejí nazpět a to prostřednictvím pošty nebo 

osobním předáním.

V řadě případů se nám vrací dotazník 

vyplněn s odpovědí: Odpadní vody z ne-

movitosti jsou likvidovány přes septik do 

kanalizace. A zde informujeme ty občany, 

kteří nám dotazník odevzdají osobně, že 

dle § 18 odstavce 4 zákona č. 274/ 2001 

Sb., je-li kanalizace ukončena čistírnou od-

padních vod, není dovoleno vypouštět do 

kanalizace odpadní vody přes septiky ani 

přes žumpy. Občané jsou informováni o 

povinnosti odstranit tuto závadu. Sjednání 

nápravy spočívá v převážné míře propoje-

ním septiku na přítoku a odtoku. Zda si 

následně občané septik kompletně zruší 

nebo ne je zcela na jejich uvážení.

Proč tomu tak musí být: z jednoho pro-

stého důvodu. Veškerý biologický proces 

čištění odváděných odpadních vod by měl 

proběhnout až na čistírně odpadních vod 

a NE již v septiku. V případě, že částečně 

biologický proces proběhne v septiku nebo 

jímce, odchází pak na ČOV již hodně na-

ředěných odpadních vod. Čistírna v tomto 

případě zde vody tak plně nevyčistí jako v 

případě, že celý proces čištění probíhá na 

ČOV. 

Z důvodu, že máme zájem o co největší 

informovanost občanů týkající 

se dané problematiky, předkládá-

me Vám výklad výkladové komi-

se, která působí na Ministerstvu 

zemědělství ČR.

Vypracoval: Výkladová komise zákona č. 

274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu a souvisejících právních předpi-

sů v působnosti Ministerstva zemědělství.

Jednání komise č. 6 dne 3. 4. 2003

Problematika, dotaz : K ustanovení § 18 

odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu. Jak postupo-

vat ve vztahu k uvedenému ustanovení v přípa-

dech, kdy čistírna odpadních vod (dále jen ČOV) 

byla vybudována dodatečně např. k 1.1.2002, 

přičemž do jejího vybudování byla vydána vo-

doprávním úřadem řada povolení k vypouštění 

odpadních vod do veřejné kanalizace ve smyslu 

ustanovení § 24 odst. 3 zákona č.138/1973 Sb., 

o vodách, ve znění novel, bez jakéhokoliv časo-

vého omezení?

Výklad:

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů neumožňuje dle ustanovení § 

18 odst. 4 vypouštět do kanalizace ukončené čis-

tírnou odpadních vod odpadní vody přes septiky 

a přes žumpy. Z tohoto důvodu nelze od účin-

nosti „zákona“, tj. od 1.1.2002, vodoprávním 

úřadem dříve vydaná povolení k vypouštění 

odpadních vod do veřejné kanalizace ukončené 

čistírnou odpadních vod ve smyslu ustanovení 

§ 24 odst. 3 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách, 

ve znění novel, napříště realizovat bez jakéhoko-

liv časového omezení. Tato skutečnost vyplývá z 

existence dvou odlišných právních vztahů, které 

vznikají na základě různých právních skuteč-

ností. V prvém případě se jedná o právní vztah 

založený za účinnosti zákona č. 138/1973 Sb., o 

vodách, ve znění pozdějších novel, povolením vo-

doprávního úřadu k vypouštění odpadních vod, 

KANALIZACE
jež vyžadují předchozí čištění do veřejné kanali-

zační sítě. V případě dodatečného vybudování

ČOV (po 1. 1. 2002) dochází okamžikem 

pravomocné kolaudace ČOV ke vzniku nového 

právního vztahu, jež na základě zákonem stano-

veného způsobuje zánik vztahu předchozího.

Je zde tedy založena nová povinnost, kterou 

je ten, komu je uložena, povinen splnit bez ohle-

du na dříve vydaná povolení. Okamžikem pra-

vomocné kolaudace ČOV je předchozí povolení 

k vypouštění odpadních vod konzumováno, a 

není tedy nutné vydaná povolení rušit. Smlouva 

o odvádění odpadních vod dle ustanovení § 8 

odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně ně-

kterých zákonů může být uzavřena pouze, pokud 

budou septik nebo žumpa vyřazeny z provozu. 

Pokud by taková smlouva byla uzavřena, byla 

by neplatná pro rozpor se zákonem.

Nelze ani opomenout skutečnost, že vlastníci 

(správci) staveb (stavebních pozemků) jsou po-

vinni zabezpečit zneškodňování odpadních vod 

v souladu s citovanými zákony.

Ing. Aleš Kendík, v.r.
ředitel odboru vodovodů a kanalizací

Takže stručně řešeno, dle znění nového 

zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu - zkolau-

dováním městské ČOV pozbyla platnost 

předcházející povolení o napojení na veřej-

nou kanalizaci a to ať už přes septik nebo 

domovní ČOV. 

Proto z důvodu ať již dodržení ustano-

vení zákona nebo z důvodu zlepšení funkč-

nosti městské ČOV bychom chtěli touto 

cestou požádat občany, aby se nad pro-

blematikou zamysleli a v rámci svých mož-

ností zajistili napojení svých nemovitostí 

na veřejnou kanalizaci přímo, bez využití 

předčisticího zařízení.
Bohumila Petrášová, 
Mgr. Miroslav Šmíd

odbor rozvoje města a životního prostředí

 Do roku 2004 vstoupilo město Bojkovice s počtem 4 718  obyvateli.  V roce  2004 byl 

pohyb obyvatel v rámci města  následující:

    Přihlášeni  Odhlášeni   Narození  Úmrtí     Počet obyv.   Počet  uz. sňatků 

                       k 1. 1. 2005         sňatků                                   

Bojkovice   57    84   36   47   3 904   27

Bzová    9    5   2   3   326   0

Krhov    2    4   2   2   282   2

Přečkovice  3    4   0   1   167   2      

     71    97   40   53   4 679   31 

     Z výše uvedeného vyplývá, že počet obyvatel poklesl o 39.  V rámci města se přestěhovalo  

93 osob. 

V roce 2004 bylo předáno 628 cestovních dokladů, 939 občanských průkazů a ztrátu, 

odcizení nebo zničení OP oznámilo 98  občanů. Ověřeno bylo 1 593 listin a 1306 podpisů. V 

registru přestupků je zaevidováno za rok 2004  150 přestupků, z toho 33 z  obcí, pro které MěÚ 

na základě veřejno -právních smluv  vede přestupkovou agendu.                         

Podatelna  úřadu  zapsala 5 449 písemností a v městském rozhlase  bylo vyhlášeno cca 1 

200 zpráv.

Odbor org. a obč. záležitostí eviduje nálezy. Nejčastějšími nálezy jsou klíče nejen od bytů, 

ale  i  od osobních vozidel. 

                                              Věra Gottfriedová, vedoucí odboru

Informace z odboru organizačního a občanských záležitostí
Informace o občanských průkazech 

Nařízením vlády 612/2004 Sb. byly stanoveny lhůty 

pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných 

údajů. Státní občané České republiky jsou povinni pro-

vést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných 

údajů, vydaných

a) do 31. 12. 1994, za občanské průkazy se strojo-

vě čitelnými údaji nejpozději do 31. 12. 2005, žádost 

o vydání občanského průkazu občan předloží nejpozději 

do 30.11. 2005

b) do 31. 12. 1996, za občanské průkazy se strojově 

čitelnými údaji nejpozději do 31. 12. 2006,

 žádost o vydání občanského průkazu občan předloží 

nejpozději do 30. 11. 2006

c) do 31. 12. 1998, za občanské průkazy se strojově 

čitelnými údaji nejpozději do 31. 12. 2007, žádost o vy-

dání občanského průkazu občan předloží nejpozději do 

30. 11. 2007

d) do 31. 12. 2003, za občanské průkazy se strojo-

vě čitelnými údaji nejpozději do 31. 12. 2008, žádost 

o vydání občanského průkazu občan předloží nejpozději 

do 30. 11. 2008
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Kulturní dům Bojkovice 
29. ledna 2005

V hlavním sále hrála k tan-
ci dechová hudba „Kotáranka“ z Luž-
né s kapelníkem Dr. Josefem Filgasem 
a skupina KASANOVA v novém složení  Zdeněk 
Vavruša, Hynek Roch, Iva Viceníková a Zdeněk 
Vavruša ml. Country skupinu Skaláci /vedoucí 
Jaromír Dočkal/ jste si mohli poslechnout ve vý-
stavním sále  a cimbálová muzika Jaroslava Pav-
líka /vedoucí Ing. Jiří Špirit/ hrála ve vinárně.

Po slavnostním zahájení, které provedl sta-
rosta města pan Mgr. Josef Langr, následovalo 
předtančení nejprve domácích mažoretek ze ZŠ 
TGM, které vede Mgr. Luďka Pavlíková, pak 
pokračoval Tanečního klub FORTUNA ze Zlína 
/vedoucí Ing. Radek Felcman/.

Ples moderovala paní Květa Ogrodníková. 
Na plese nechyběla ani skvělá večeře, kterou 
nám zajistil kolektiv z Penzionu v Bojkovicích. 
V tombole bylo 112 cen, za které vedení města 
srdečně děkuje všem sponzorům.

 MŠ  

VIII. reprezentační ples města
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Ve středu 2. února se otevřel pohádkový svět pro našich 61 před-

školáků. 

Pohádky a písničky je provázely první životní zkouškou. Odemy-

kání kouzelných zámků, záchrana princezny před drakem, oblékání 

neviditelného pláště, obouvání sedmimílových bot – to vše byla jen 

část úkolů, které děti u zápisu plnily. Všechny dospělé mnohdy roze-

smála bezelstnost a bezprostřednost malých účastníků.

Ne všichni předškoláci byli dostatečně zralí a připravení na vstup 

do školy. Zapsáno bylo 44 dětí a dalším 17 byl doporučen odklad 

školní docházky.

Budoucím školákům přejeme pohodu a hodně úspěchů ve škole.

Hana Vrágová

Základní škola T. G. Masaryka informuje
Zápis do první třídy

Sluníčko na nebi, sněžná děla nepřetržitě chrlící sníh, ideální teplota pod mínus pět stupňů. Tak takový byl obrázek prvních tří dnů lyžař-

ského kurzu sedmých tříd. Zdá se, že rodiče, kteří své děti odhlásili pro špatné sněhové podmínky, se unáhlili.

Je středa a všichni žáci již zvládli základy lyžování i jízdu na vleku. Jsou spokojení a zároveň nadšení ze svých úspěchů. Profesionální 

metody výuky přináší své ovoce a uspokojení i nám, učitelům. Podívejme se, co již máme za sebou.

Neděle
Po příjezdu na penzion Sachova studánka a ubytování následuje nezbytné poučení a seznámení s Řádem kurzu a Režimem dne. Po večeři 

se podíváme na svah, kde se lyžuje. Je to paráda. Půl metru sněhu je jistota, kterou zvyšují tři sněžná děla jedoucí na plný výkon. Páni učitelé 

se usmívají, pozdraví se s majitelem střediska i ostatním personálem a odvedou nás zpět do chaty. Večerní program nahrazuje film z horského 

prostředí. Čekáme Vertikální limit, ale překvapují nás Snowborďáci s Vojtou Kotkem promítaní na zeď jako v kině. Večerka je výjimečně 

posunuta. Před usnutím přemítáme nad zítřkem. Bude to snadné, nebo se to nenaučím...? Uvidíme.

Pondělí
Sluníčko se klube nad vrcholky hor a vše naznačuje, že bude krásný den. A taky že je. Na svahu jsme se rozdělili na lyžaře a nelyžaře. 

Patnáct lyžařů se dělí na první a druhé družstvo pod vedením paní učitelky Lahutové a pana učitele Vlastimila Ogrodníka. Jirka Šmíd a Zde-

něk Ogrodník se již tradičně věnují začátečníkům. Slibují, že pokud se budeme snažit, tak již zítra budeme jezdit na velkém vleku. Nevěříme. 

Vždyť se na lyžích sotva udržíme. 

Výuka začíná zlehka na rovině, kde si zvykáme, že nám to pod nohama ujíždí. Jednička s dvojkou už lyžují na hlavním kopci. Před obědem 

se kloužeme na cvičném kopci s lanovým vlečkem pro malé děti, cvičíme podřepy a poskoky, máváme rukama a soustředíme se, aby nás lyže 

poslouchaly. Je to neuvěřitelné, ale jde to. 

Po obědě a odpoledním klidu, kdy musíme být na svých pokojích, vyrážíme znovu na svah. Začínáme tam, kde jsme skončili, něco si 

zopákneme a přidáváme pluh. Zatím jen rovně a na malém kopečku, který konči rovinou. Cílem je umět zastavit. Potíme se a na učitele 

jedoucího na vleku sborově křičíme AHOOOOJ. 

Povečeříme a večerní program vyplňují nejrůznější hry. Tančíme kolem židlí, roztáčíme poklici a tipujeme princezny. Večerka je dle před-

pisů o půl desáté, kdy zhasínáme a přejeme dobrou noc. My ještě samozřejmě dlouho nespíme a vykládáme si...

Úterý
Další slunečný den, teploměr ukazuje mínus sedm a my se těšíme na svah. Všichni již vědí, že po ránu se bodují uklizené pokoje a v devět 

Lyžařský kurz 
v přímém přenosu
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hodin začíná dopolední výcvik. Zatímco jednička s dvojkou brázdí kopec stále v rychlejším tempu, nás začátečníky čeká pluhový oblouk. Je 

to lehčí než jsme doufali, a než se nadějeme, objíždíme hole a lyžujeme na cvičném svahu. Umíme bezpečně zastavit, zvládáme obloučky, 

a tak odpoledne jdeme na hlavní kopec a na vlek. Tvrdí učitelé.

Nelhali. Po obědě a krátkém rozlyžování se přesouváme na vlek a bez holí poprvé vyjíždíme do poloviny svahu. Lyžujeme jako kačenky 

za panem učitelem a usmíváme se. Je to paráda. Druhý den na horách a my skutečně lyžujeme. 

Večerní program je opět v duchu her a tentokrát jsme si i zatančili na pár diskotékových hitů. Usínáme znavení, ale šťastní.

Středa
Třetí den je kritický, tvrdí nám učitelé. Sluníčko se skrylo a začíná sněžit. Dopolední lyžovačka, odpolední procházka a několik dobrých 

lyžařů zkusí večerní lyžování. Na ostatní čekají hry a možná i nějaký film. Výcvik probíhá v duchu z vyšování výkonů. Dobří lyžaři brázdí 

kopec na horním prudším vleku a my začátečníci se postupně odhodláváme výš a výš. Přibíráme hole a absolvujeme natáčení na kameru. Večer 

si to promítneme, ať vidíme, kde děláme chyby. 

Čtvrtek
Chumelí a nás čeká dopolední pilování techniky a odpoledne závod ve slalomu. Šanci na úspěch prý mají všichni - začátečníci i pokročilí. 

Pro úplnost dodávám, že na prvních místech se umístili: 

V kategorii hochů:

1. Michalčík Michael

2. Šmigura Jiří

3. Urban Jan

Pátek
Dopolední lyžování ve volnějším duchu a po obědě Hurá domů! Nikomu se nechce, radši bychom ještě zůstali.

Tolik reportáž z lyžařského kurzu, která vznikla tak řečeno on-line. Velká škoda, že někteří rodiče odhlásili své děti, aniž by to s někým z 

učitelů konzultovali. Kdyby to udělali, dozvěděli by se, že se lyžuje a sněhu je dostatek, i když v Bojkovicích je jaro. Škoda.

Mgr. Zdeněk Ogrodník  
Převzato z webu zsbojkovice.cz

V kategorii dívek:

1. Sedláčková Petra

2. Michalčíková Jana

3. Hamadová Michaela

Zvláštní škola Bojkovice
Štefánikova 957, 687 71 Bojkovice , tel. 0633 641 223, e-mail zvsbojkovice@uhedu.cz

Nejnovější informace ze života školy

V listopadu proběhla na škole týmová inspekční kontrola, která 

neshledala výraznější nedostatky v žádné ze sledovaných oblastí ( 

ekonomická, bezpečnost a ochrana žáků a pracovníků , vzdělávání 

v ČJ , M, a PV , výchovné aktivity školy, výchovné poradenství 

a prevence ). Trvala 3 dny.

Celková hodnotící známka byla velmi dobrá, přitom výuka 

byla hodnocena i známkou výtečná. V oblastech ekonomické 

a bezpečnosti práce nebyly shledány žádné nedostatky.

Zvláštní škola Bojkovice byla za školní rok 2002/2003 po-

prvé odměněna Krajským úřadem 

Zlínského kraje za práci v oblasti prevence nežádoucích 

jevů, a patřila tak mezi 16 zařízení v celém kraji. Metodikem 

prevence byla Mgr. Dagmar Maňasová. S radostí můžeme kon-

statovat, že za školní rok 2003/2004 jsme se dostali opět mezi 

16 vybraných organizací ( celkově je v kraji přes 150 zařízení) . 

Metodikem prevence je nyní na škole Mgr. Dagmar Špalková. 

 Mgr. Lubomír Bienert
         ředitel školy
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Střípky z Dětského domovaStřípky z Dětského domova
Vzpomínka na vánoce:

V předvánočních svátcích navštívilo děti v dětském domově mnoho návštěv, mno-

ho sponzorů si vzpomnělo na děti, které se jen těžko ucházejí o přízeň svých rodičů, 

pokud nějaké mají.

Kromě plyšových i jiných hraček jsme dostali od Hypernovy z Kunovic obrovského 

plyšového slona, kterého budou jistě návštěvy při jarním dni otevřených dveří nejvíce 

obdivovat – hlídá vchod do našeho království.

V předvánočním čase jsme měli i dvě návštěvy pro nás velmi vzácné – 

23.12. odpoledne nás navštívil náš dlouholetý přítel a pomocník pan Zdeněk 

Plášek s rodinou a přinesl dětem dárky, nám potom nabídku výhodné spolupráce 

v oblasti mražených potravin. 

23.12. večer nás poctil svou přítomností hejtman Zlínského kraje pan Libor Lukáš 

s manželkou, přivezl našim dětem krásné nové horské kolo a nabídku další spolupráce 

pro nás velmi cenné. 

Manželé Lukášovi se 

seznámili s částí našeho dětského osazenstva, které je přijalo bez jakéhokoliv 

ostychu se spontaneiou našim dětem vlastní. 

Tsunami nás oslovilo
Všichni víme, jaká katastrofa postihnula jihoasijské státy a část východní 

Afriky. Vzhledem k tomu, že takřka okamžitě zareagovaly tísíce lidí z celého 

světa nabízející pomocnou ruku, nezůstaly pozadu ani dětské domovy.

Na výzvu Dětského domova Aš zareagovali i zaměstnanci a děti z našeho 

zařízení. Každý pomáhá dle svých možností, dětské domovy proto rukama 

svých dětí a tet vyrobily drobné předměty, které poslaly do DD Aš a ten je 

následně umístil do internetové aukce, kde si každý může za určitou částku 

objednat a koupit výrobky dětí, čímž pomůže obětem tsunami, neboť výtěžek 

z této akce bude odeslán právě jim.

Pokud mají 

zájem pomoci 

touto formou i občané Bojkovic, mohou si dražené předměty najít na webových 

stránkách www.aukro.cz. DĚKUJEME…
  

Novoroční pinec
Díky pochopení a vstřícnosti ředitele ZŠ T.G.M. pana Mgr. Zdeňka Ogrod-

níka jsme mohli uspořádat již druhý ročník soutěže ve stolním tenisu pod 

názvem „Novoroční pinec“ pro dětské domovy Zlínského kraje.   

Přihlásily se čtyři domovy s tím, že se soutěžilo ve čtyřech kategoriích – 

mladší a starší žáci, dorost a soutěž družstev. Hlavním rozhodčím soutěže byl 

stejně jako v loňském ročníku autor a organizátor soutěže pan Pavel Kolařík, 

který se svou úlohu zvládnul opět výborně. Účastníci soutěže – DD Kroměříž, 

Smolina, Uherské Hradiště, Uherský Ostroh, Zlín-Lazy a Bojkovice se zhostili 

svých úkolů s vervou a zdravou soutěživostí tak, že bylo možno vyhlásit výsledky v následujícím znění:

Mladší žáci
 1. místo: Richard Kulina-Kroměříž

2. místo: Erik Polák-Uh. Ostroh

3. místo: Dominika Kulinová-Kroměříž

Starší žáci
 1. místo:Patrik Čuhel-Uh.Ostroh 

2. místo:David Kulina-Kroměříž   

3. místo: Karel Bednář-Smolina

 Dorost
1. místo:  Evžen Bělák-Uh.Ostroh

2. místo: Ondřej Jurčík-Uh. Hrad.

3. místo: Adam Ševců-Zlín-Lazy

V soutěži družstev, kde rozhodnuly čtyřhry mezi zástupci jednotlivých 

domovů ze všech kategorií, se umístila jednotlivá zařízení takto:


