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• Úřední informace pro naše občany 
 

Změna v systému sociální péče od 1.1.2007. 
   
  Do 31.12.2006 obec v přenesené působnosti rozhodovala  zejména o poskytování: 

- příspěvku na individuální dopravu 
- jednorázových peněžitých a věcných dávkách těžce zdravotně postiženým občanům           

a starým občanům 
                                               
  Výdaje na výše uvedené dávky byly hrazeny ze státního rozpočtu. V souvislosti s přijetím zákona  
č.108/2006 Sb., o sociálních službách došlo mimo jiné i ke změně zákona č. 114/1988 Sb.,                  
o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. 
  Na základě této změny nepřísluší od 1.1.2007 obecnímu úřadu rozhodovat o poskytování dávek 
sociální péče. 
  Povinností obecního úřadu po 1.1.2007 je poskytovat občanům odbornou pomoc, popřípadě jim 
poskytnutí dávek sociální péče zprostředkovat. 
 
    Výměna řidičských průkazů 
 
  Upozorňujeme občany, kteří vlastní řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do  
31. prosince 1993, že jsou povinni své ŘP vyměnit do 31. prosince 2007. 
  Je dobré si nechat vyměnit ŘP co nejdříve a nevystavovat se riziku dlouhého čekání na příslušném  
pracovišti, to nově sídlí v budově MěÚ Vsetín, vchod z boku vedle České Spořitelny. 
 Výměna je osvobozená od správního poplatku a lhůta pro převzetí nového ŘP je zpravidla              
do 15-20 dní. 
 
  Nový autobusový spoj pro  naše žáky ze ZŠ ve Valašské Polance. 
 
  Po dohodě s dopravcem spoje č. 8201756 R směr OSTRAVA – VALAŠSKÉ KLOBOUKY 
mohou žáci, kteří končí odpolední vyučování v 15.3o hod. od 4.března 2007 nastoupit na zastávce:  
„U Kulturního domu“, odjezd 15.4o hod. 
 
• TJ Sokol Lužná 
 
  Zve všechny členy TJ na „Valnou hromadu“, která se koná  v pátek 2. března 2007 v 18.oo hod. 
 v Kulturním domě Lužná. 
 
• Dětský karneval. 
 
  Společenská a kulturní komise při OÚ Lužná pořádá v neděli 4.března 2007, již tradiční a dětmi 
velmi oblíbený karneval v maskách. Začátek je ve 14.oo hod. v sále KD v Lužné. Občerstvení a 
hudební produkce bude zajištěna. 
  Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiny. 
 
  
  

Luženský zpravodaj 

***    Vydal Obecní úřad Lužná 26.února 2007  *** 
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        Nakládání s podzemními vodami. 
 
  Od 1.1.2008 nabývá účinnosti zákon  č.20/2004 Sb., o nakládání s podzemními vodami. Proto 
občanům, kteří vlastní studny a také studny vrtané,  uvádíme příklady, kdo musí žádat, nebo 
prodlužovat nové povolení a kdo povolení vyřizovat nemusí. Žádosti o povolení lze vyřídit na MěÚ 
Vsetín, odboru životního prostředí II. patro, vodoprávní úřad do 1.7.2007. 
 
1. Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti studnu postavenou někdy 

kolem roku 1925.Musím žádat o nové povolení ? 
Nemusíte. Odběr podzemní vody ze studny vybudované před 1.1.1955 se považuje za povolený, 
nehledě na to, že v listinné podobě žádné rozhodnutí vydáno být nemuselo. Pokud zároveň odběr 
podzemní vody slouží, podle prohlášení odběratele, k individuálnímu zásobování domácnosti pitnou 
vodou(tzn. např. k vaření, splachování WC 
, zalévání zahrady, mytí vozidla, napájení zvířat apod.), považuje se odběr za povolený i po 1.1.2008 
a o žádné nové povolení není třeba žádat.                Není podstatné, zda se jedná o zásobování 
domácnosti v místě trvalého bydlení nebo jinde,       např.v místě rekreační chaty či chalupy. 
2. Jsem fyz.os. nepodnikající a mám u své nemovitosti studnu postavenou v roce 1975. Žádné 

povolení k odběru vody nemám. Mám o něco žádat ? 
  Odebírat podzemní vodu ze studny vybudované po 1.1.1955 lze pouze na základě platného povolení 
příslušného správního orgánu( vodohospodářského orgánu, popř. dnes vodoprávního úřadu). Pokud  
o vydání povolení nebylo v minulosti požádáno a povolení nebylo vydáno je nezbytné co nejdříve     
o vydání povolení požádat pověřený Obecní úřad. 
 
3. Jsem fyz.os. nepodnikající a mám u své nemovitosti studnu postavenou v roce 1995. Vše 

mám řádně povoleno- musím žádat o nové povolení ? 
   Nemusíte žádat, pokud jde o odběr určený pro individuální zásobování domácnosti pitnou vodou. 
Za odběr podzemní vody ze zdroje určeného pro individuální zásobování domácnosti pitnou vodou  
se považuje odběr podzemní vody, u něhož je účelem nakládání s vodami odběr vody pro zásobování 
domácnosti pitnou vodou nebo je použita jiná formulace vyjadřující tento účel( uvedeno v platném 
povolení k odběru podzemní vody). Není přitom podstatné, zda se jedná o zásobování domácnosti 
v místě trvalého bydlení nebo jinde, např. v místě rekreační chaty či chalupy. Pokud se tedy jedná     
o individuální zásobování domácnosti pitnou vodou, platnost povolení dnem 1.1.2008 nezaniká. 
 
4. Mám jako fyz.os. nepodnikající zahradu u potoka a vodou zalévám přes léto zeleninu. 

Musím mít nějaké povolení ? 
   Pokud není k odběru povrchové vody (tj. např. voda v potoku, v rybníku, v řece apod.) využíváno 
zvláštní technické zařízení( např. čerpadlo), ale voda je odebírána např. přímo konví, pak žádné 
povolení není třeba. Pokud je k odběru povrchové vody využíváno zvláštní tech.zařízení             
(např. čerpadlo, trkač apod.), pak je třeba povolení příslušného pověřeného OÚ (vodoprávní úřad),    
a to bez ohledu na množství odebrané vody. 
 
5. Kdo je „osoba s odbornou způsobilostí“? 
   Za os.s odb.zp. se považuje hydrogeolog podle zákona č.62/1988 Sb., o geologických pracích         
a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Jeho vyjádření je podkladem vydání 
povolení k odběru podzemní vody, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne 
jinak. Doporučuje se proto před podáním žádosti konzultovat tuto otázku s příslušným vodoprávním 
úřadem. 
 
6. Je řízení o vydání nového či prodloužení stávajícího povolení k odběru podzemní vody 

zpoplatněno? 
   Řízení o vydání povolení k odběru podzemní vody, k odběru povrchové vody ani řízení k o vydání 
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních nepodléhá správnímu 
poplatku. 
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• Terénní asistenční služba. 
 
  Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. nabízí své služby rodinám ohroženým sociálním 
vyloučením. 
  Práce asistentek v terénu spočívá v těchto činnostech: 

- Zajištění školní docházky a příprava dětí na vyučování. 
- Pomoc při výchově a motivaci dětí. 
- Pomoc při sestavování rodinného rozpočtu. 
- Zajištění základních hygienických návyků. 
- Zajištění zdravotnické péče. 
- Pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů a obstarávání os. záležitostí. 
- Další pomoc vyplývající z aktuální situace rodiny. 
- Pomoc v situacích, které přicházejí nečekaně a nelze je předem odhadnout. 

 
Kontakt : Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s., Hrbová 1561, Vsetín, tel.571 421 062, 
                 739 633 346, e-mail: azylovy.dům@vs.inext.cz další informace o projektu:  
                www.akros-vs.cz 
• Agentura Zdislava-komplexní domácí péče. 
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                                                                                                        Vyhotovil Ji ří Žák  e-mail jiri.zak@volny.cz  
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