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V dnešním čísle najdete:  

 Za obec krásnější 

 Místní kolo pooderského 
koštování 

 Turistický výlet 

 Nový územní plán 

 ZŠ Trnávka 

 Z jednání ZO 

 HZS MSK – Info 

 Velikonoční výstava 

 Jubilanti 

 
 
V rámci Dne Země opět pořádá komise sociální, kulturní a školská akci     

 

 „ZA OBEC KRÁSNĚJŠÍ“.  
 

Formou turistické procházky s pomocí občanů 
chceme vyčistit okolí rybníků, příkopy z Trnávky 
směrem na Brušperk a Petřvald od odpadků, které si 
tam „odloţili“ někteří spoluobčané. Sebraný odpad 
v igelitových pytlích se bude odváţet obecním 
traktorkem.  
 
Po skončení akce proběhne krátké zhodnocení akce 
s opékáním párků u zámku.  
 
Akce bude uskutečněna jen za příznivého počasí v sobotu 10.4.2010.  
 

 
 
Sraz všech občanů, kterým záleţí na vzhledu naší 
obce, bude ve 14.00 hodin před budovou 
zámku. 
 
 

Těšíme se na Vaši účast  
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MÍSTNÍ KOLO POODERSKÉ KOŠTOVÁNÍ 
 

SOUTĚŢ „POODERSKÉ KOŠTOVÁNÍ“ 
 

o nejlepší pálenku v obci v kategorii 
 

SLIVOVICE, HRUŠKOVICE, JABKOVICE 
 

Místní kolo se u nás uskuteční 14.4.2010 v budově zámku v 
Trnávce. 
 
Kaţdý zájemce o účast v obecním kole dodá ze svých zásob 
vzorek své pálenky v láhvi o obsahu 0,2 l označené druhem, 

procenty a jménem na Obecní úřad  v Trnávce v termínu 
do 13.4.2010. 
 

Degustační komise sloţená z občanů obce bude hodnotit 
kvalitu odevzdaných vzorků. 

Vítězové obecního kola budou reprezentovat naší obec 
při Pooderském koštování v regionálním kole 15.5.2010 
v Bartošovicích .    

 
TURISTICKÝ VÝLET 

 
Komise sociální, kulturní a školská obce Trnávka pořádá dne 8.5.2010 
pro občany turistický výlet na Javorníky.  
Organizace:  

 autobusem, který vyjede v 8.00 hodin po zastávkách od staré 
poţární zbrojnice, se dopravíme do obce Vranča - parkoviště 

 trasy – Vranča konečná - Kohůtka (ţ) - Portáš (č) - Vranča konečná 
(m),(asi 5 km)  
- Vranča konečná - Kohůtka(ţ) - Portáš– Pod Stolečným vrchem(č) 
– Karolinka (z,ţ) (asi 12 km) 

   - Vranča konečná - Kohůtka (ţ) – Portáš- Frňovské sedlo(č) - 
Karolinka (ţ) (14 km)  
- Vranča konečná - Kohůtka (ţ) – Portáš- Malý Javorník – 
Bukovina(č) – Příschlop – Velké Karlovice (z)(asi 20 km) 

 zpět autobusem z parkoviště Vranča konečná v 17.00 hodin – 
Karolinka– Velké Karlovice - Trnávka 

 

Podmínkou uskutečnění zájezdu je dostatečný počet účastníků.  Z tohoto 
důvodu ţádáme všechny zájemce, aby se závazně přihlásili a zaplatili 
účastnický poplatek 80 Kč do pondělí 3. 5. 2010 na Obecním úřadě 
v Trnávce nebo u manţelů Světlíkových  na č.p. 172. 
V případě nepříznivého počasí nebo malého zájmu bude zájezd zrušen. 
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NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TRNÁVKA 
 
Obec Trnávka připravuje nový územní plán. Základní cíle územního 
plánování jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb.o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. 
Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro 
udrţitelný rozvoj území. Mělo by při něm dojít ke skloubení a obecně 
prospěšnému souladu soukromých a veřejných zájmů. S ohledem na to 
určit podmínky pro hospodárné vyuţívání zastavěného území na jedné 
straně a zajistit ochranu nezastavěného území a nezastavitelných 
pozemků na straně druhé. Tolik v obecné rovině. 
Konkrétně je územní plánování nástrojem, který mají obce a veřejnost 
k dispozici pro ovlivnění toho, jak by mělo území obce v globálním 
pohledu, ale i kaţdá konkrétní parcela v budoucnu vypadat, jak by měla 
být vyuţívána, bude-li moţné ji zastavět, či nikoli. 
O pořízení nového územního plánu rozhodlo zastupitelstvo obce 
z vlastního podnětu. Jednak proto, ţe se významně změnily názory na 
územní plánování, a to se promítlo do legislativy, a jednak proto, ţe 
stávající územní plán Obce Trnávka je v současné době v mnoha směrech 
překonaný i z pohledu konkrétních zájmů jak obce samotné, tak 
jednotlivých občanů a stává se někdy brzdou dalšího rozvoje. 
Z pohledu Obecního úřadu v Trnávce se jeví jako vhodné připravit v obci 
plochy, které budou určeny k zastavění tak, aby byl umoţněn další 
přirozený rozvoj obce, protoţe stávajících ploch určených k zastavění 
není mnoho a některé z nich z dnešního pohledu nejsou zcela vhodné 
nebo jejich vyuţití brání vlastnické vztahy. Kriteriem pro nové 
zastavitelné plochy by mělo být to, aby se maximálně vyuţilo jiţ 
vybudovaných sítí a zbytečně se nerozšiřovalo současně zastavěné 
územní obce mimo své vnější hranice. To znamená soustředit novou 
zástavbu do míst kolem některých stávajících místních komunikací, 
kolem kterých je současná zástavba pouze z jedné jejich strany (Např. 
kolem myslivecké chaty, směrem od zámku ke středisku a.s. Moravan 
vpravo apod.). Nedostatek vhodných ploch k zastavění vede k tomu, ţe 
jsou podávány ţádosti a stavby jsou umísťovány na ne zcela vhodných 
plochách, kde to představuje problémy do budoucna.  
Z pohledu obce je rovněţ důleţité naplánovat veřejně prospěšné stavby a 
rozhodnout, zda to bude chodník, čistička odpadních vod a kanalizace 
nebo něco úplně jiného, kde by se měly realizovat a určit jejich případnou 
prioritu. 
Naopak není v zájmu obce nechat vyrůst na svém katastru „satelitní 
městečko“ nebo určovat k zastavění lokality na samotách, v ucelených 
zemědělsky obhospodařovaných plochách apod. 
Tolik z pohledu obce a obecního úřadu. 
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Návrhy na pořízení územního plánu a jeho změny však můţe podávat 
kaţdý občan obce a kaţdá fyzická nebo právnická osoba, která má 
vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce. 
Oznamujeme vám tímto, ţe do 30. dubna 2010 je moţno 
Obecnímu úřadu v Trnávce podávat návrhy na pořízení 
územního plánu, které musí podle § 46 stavebního zákona 
obsahovat: 

a) údaje umoţňující identifikaci navrhovatele, včetně 
uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku 
nebo stavbě na území obce, 

b) údaje o navrhované změně vyuţití ploch na území obce, 
c) údaje o současném vyuţití ploch dotčených návrhem 

navrhovatele, 
 

Tedy například: 

a)  Emanuel Neznámý, 
nar. 1.1.1910 
Trnávka č.p. 327 
vlastník rodinného domu č.p. 327 a pozemku p.č. 515/27 
nebo 
Jeníček Perníkový 
nar. 29.2.1980 a 
Mařenka Perníková   
nar. 1.3.1981   
bytem: 
Ludvíka Deště 15 
700 30  Ostrava – Bučina 
vlastníci pozemku na p.č. 515/28 v k.ú. Trnávka 
 

b)  Navrhuji (Navrhujeme) zařadit výše popsanou plochu  
např.: 
- pro výstavbu rodinných domů,                                                          nebo 
- pro výstavbu výrobního zařízení - stájí pro chov koní,                 nebo 
- pro přestavbu samostatné stodoly na penzion,                              nebo 
- pro realizaci účelové komunikace,                                                    nebo 
- pro vybudování rybníka, pro zalesnění                                            apod. 
 

c)  Dotčená plocha se dosud vyuţívá jako 
např. 
-zemědělsky pozemek vyuţívaný vlastníkem,                                  nebo 
- zemědělský pozemek v nájmu a.s. Moravan,                                 nebo 
- oplocená zahrada se studnou,                                                           nebo 
- samostatná stodola dříve slouţící k uskladnění zemědělských strojů,  
- zemědělsky nevyuţívaný zamokřený pozemek,                             nebo 
- zemědělsky nevyuţívaný pozemek s porostem keřů                     apod. 
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Obecní úřad v Trnávce připravil jednoduchý formulář, který je moţno si 
pro usnadnění podání návrhu, vyzvednout v úředních hodinách a 
případně i vyplnit (pomoc při identifikaci pozemků). Podaný návrh bude 
po převzetí posouzen z hlediska jeho úplnosti a souladu s právními 
předpisy.  

Protoţe ploch v majetku obce vhodných pro zastavění je minimum, 
vyzýváme vlastníky vhodných pozemků, aby zváţili tuto moţnost a 
navrhli do nového územního plánu plochy vhodné k zastavění. 
Ti občané, kteří své návrhy jiţ podal,i a bylo jim odpovězeno, ţe se jejich 
ţádost nebude projednávat jako změna územního plánu, ale jejich návrh 
se zařadí jako podnět pro nový územní plán, budou buďto poţádání o 
doplnění svého návrhu tak, aby splňoval výše uvedené náleţitosti dané 
zákonem nebo budou uvědoměni o tom, ţe se s jejich návrhem počítá. 
 

Zároveň upozorňujeme všechny občany obce 
a osoby mající vlastnická či jiná obdobná 
práva k pozemkům a stavbám v k.ú. Trnávka, 
aby věnovali procesu pořízení nového 
územního plánu Obce Trnávka patřičnou 
pozornost a důsledně si ověřili všechny 
skutečnosti týkající se jejich majetků a včas 
uplatnili své návrhy, protoţe pořízení nového 
územního plánu je sloţitý, zdlouhavý a 
nákladný proces, který bude trvat téměř dva roky.  
V průběhu všech fází jeho pořízení bude několik veřejných jednání, 
v jednotlivých fázích se budou několikrát vyjadřovat orgány státní správy 
a územní plán bude několikrát předmětem jednání a schvalování 
zastupitelstva obce.  
Po schválení územního plánu kaţdá jeho následující změna musí být 
projednána ve stejném schvalovacím reţimu, ovšem na náklady 
navrhovatele. 

 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRNÁVKA - informace 
 

 
Dne 31.3.2010 uspořádala škola v Trnávce 
„Velikonoční jarmark“, na kterém budou děti 
nabízet své vlastní výrobky k prodeji. 
 
Z dalších akcí, které školu v 
příštím období čekají, jsou sběr 
papíru či Den Země. 
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Z  JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
 
18. zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo dne 23.2.2010 
projednalo následující záleţitosti: 
 

Vzalo na vědomí: 

 Zprávu o činnosti rady obce.  

 Zprávu z jednání kontrolního výboru Dobrovolného svazku obcí 
Regionu Poodří, konaného dne 25.11.2009. 
 

Schválilo: 

 Rozpočtové opatření obce č. 1/2010. Po úpravě jsou příjmy ve výši  
5.880.000,-Kč, výdaje ve výši 6.880.000,- Kč a třída 8 financování 
ve výši 1.000.000,- Kč  

 Plán úkolů na rok 2010  

 Příspěvek formou peněţitého daru ve výši 3.000,- Kč na dítě, které 
se narodí v roce 2010. Nedílnou podmínkou vyplacení finančního 
daru je trvalé bydliště obou rodičů zapsané v obci Trnávka. 
Příspěvek bude vyplacen rodičům dítěte v měsíci prosinci 2010 na 
slavnostním vítání občánků do ţivota. 

 Smlouvu o spolupráci mezi Městem Kopřivnice a Obcí Trnávka 
uzavřenou ve smyslu ustanovení §46 odst. 2 písm. a) a § 48 zákona 
č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů ke splnění 
povinností měst a obcí v samostatné působnosti plynoucích ze 
zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové sluţbě a o změně 
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na 
zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů ve znění pozdějších předpisů zejména 
v oblasti vedení elektronické spisové sluţby a digitalizace 
dokumentů (tzv. negarantované úloţiště), poskytování sluţeb 
elektronické veřejné správy a výkonu jednotlivých agent.  

 

Rozhodlo: 

 V souladu s ustanovením § 135 občanského zákoníku zveřejnit 
výzvu na Úřední desce Obecního úřadu Trnávka případným 
vlastníkům předmětné věci „Kaple sv. Jana Nepomuckého – tzv. 
Harasovská“, aby se ve lhůtě 6 měsíců ode dne vyvěšení výzvy na 
úřední desce přihlásili o předmětnou věc a doloţili své vlastnické 
právo řádným nabývacím titulem. 

 

Souhlasilo: 

 S přihlášením obce Trnávka za člena Honebního společenstva 
v Trnávce – Kateřinicích s tím, ţe honební pozemky ve vlastnictví 
obce budou připojeny ke společenstevní honitbě a výkon práva 
myslivosti. 
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MSK - INFORMACE 

Mnozí lidé si chtějí usnadnit práci na zahrádce nebo při odstraňování 

staré trávy na loukách a zatravněných plochách v okolí rodinných domů a 

pouštějí se do vypalování suchého travního porostu, aniţ by si 

uvědomovali, ţe tím nejen porušují zákon, ale rovněţ ohroţují své okolí.  

Plošné vypalování trávy je zakázáno nejen na zahrádkách, ale i 

jinde. Při nedodrţení tohoto zákazu hrozí občanovi za tento přestupek 

pokuta aţ 25 000,-- Kč.  

Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. 

nezakazuje místní vyhláška, měli by lidé věnovat 

velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových 

pracích na zahrádkách. Pálení je moţno provádět 

pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno 

např. kameny. Dále je vhodné mít v blízkosti 

ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev s vodou, resp. 

nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný poţár jiţ v zárodku uhasit 

a v ţádném případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně 

uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak 

rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, ţe ohniště bude pod 

neustálým dohledem.   

Při pálení odpadu musí být vţdy postupováno v souladu s dalšími zákony, 

například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech 

nebo s vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném 

prostranství je nutno v předstihu nahlásit Hasičskému záchrannému 

sboru buď telefonicky Sektorovému operačnímu a informačnímu 

středisku Frýdek-Místek na číslo 950 720 010 nebo elektronickým 

formulářem, který občané, právnické osoby a podnikající fyzické osoby 

najdou na webových stránkách Hasičskému záchrannému sboru 

Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz  pod názvem „Pálení klestí“. Na 

základě těchto včasných informací tak hasiči ušetří finanční prostředky a 

čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou voláni k poţáru a na místě samém zjistí, 

ţe jde o bezpečné pálení. Při porušení této povinnosti se dopustí 

právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který jim 

můţe být uloţena pokuta aţ do výše 500 000,- Kč. Rovněţ po celý 

rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená 

tábořiště. Kaţdý, kdo se pohybuje v přírodě, by se měl chovat obezřetně. 

Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky 

http://www.hzsmsk.cz/
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cigaret apod.. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti 

venku hrají, aby nedocházelo ke zbytečným poţárům a následným 

úrazům nebo v krajním případě ztrátám na ţivotech. V případě vzniku 

poţáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné osoby 

pokutou aţ do výše 25 000,-- Kč. 

KLUB ZAHRÁDKÁŘŮ TRNÁVKA 

Klub zahrádkářů Trnávka upořádal ve dnech 27.-28.3.2010 v budově 
zámku „Velikonoční výstavu“. Výstava se setkala s příznivým ohlasem 
našich spoluobčanů, kterých se přišlo podívat 230.  
Bylo moţno zhlédnout pletení košíků, pomlásek, barvení kraslic, výrobky 
dětí ze ZŠ Trnávka, Petřvald a MŠ Kateřinice, děti si mohly libovolně 
ozdobit vajíčko. Takţe příští rok naviděnou. 

 
VÝZNAMNÁ ŢIVOTNÍ JUBILEA 
 

 
Našimi jubilanty v prvním pololetí letošního roku 
jsou: 
 
Leden: Horkel Lumír 
  Londinová Boţena 
Únor: Marsina Marian 
  Káňa František 
  Jakšová Anna 
Březen: Beránek Josef  
Duben: Demlová Jarmila    

 
Květen: Ďurišová Danuše 
  Mazurová Květuše 
  Zahradník Josef 
  Grygarová Vilemína 
Červen: Vintrocha Pavel    
  Parmová Jarmila   
  
    
Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví, hodně štěstí a 
duševní pohody. 
 
 

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD TRNÁVKA. 
REGISTROVÁNO POD EVIDENČNÍM ČÍSLEM MK ČR E10277 


