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Zpravodaj Obecního úøadu a Osvìtové besedy obce Dolní Lutynì

NOVINY
ZDARMA

Kam na kter˝ ˙¯ad jÌt co konkrÈtnÌho vy¯Ìdit?

V souvislosti s pøechodem Dolní Lutynì
pod Bohumín, jako obec s rozšíøenou
pùsobností, dovolujeme si obèanùm
Dolní Lutynì pøipomenout, kam jít pøi
vyøizování nìkterých záležitostí.
Obecnì platí, že agendy, které naši obèané vyøizovali na nìkolika místech v Orlové, dnes
vyøídí na jednom, na Mìstském úøadì
v Bohumínì, vstup hlavním vchodem z
námìstí. Ke zmìnì dochází pouze u obèanských prùkazù, které se už nevyøizují na našem
obecním úøadì, ale lidé musí do Bohumína.
K žádosti o obèanský prùkaz obèané nedokládají fotografii.

Jedinou výjimkou zùstává finanèní úøad, který
dle zákona ještì pro rok 2012 zùstává v Orlové.

Obèanské prùkazy, pasy
MìÚ Bohumín, odbor právní a živnostenský

Pro pøipomenutí:
Svatby, úmrtí, pøihlášení k trvalému pobytu
Obecní úøad Dolní Lutynì, matrika

Živnostenská oprávnìní
MìÚ Bohumín, odbor právní a živnostenský

Povolování, zmìna staveb, apod.
Obecní úøad Dolní Lutynì, stavební úøad

Vodoprávní øízení
MìÚ Bohumín, odbor živ.prostøedí a služeb

Kácení stromù
Obecní úøad Dolní Lutynì, živ. prostøedí

Sociální dávky
Úøad práce Bohumín, Èáslavská 731
(býv. lékárna u parku)

Øidièské prùkazy, pøepisy vozidel, apod.
MìÚ Bohumín, odbor dopravy

Daòové pøiznání, daò z nemovitosti, apod.
Finanèní úøad v Orlové
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MÏsta na Karvinsku bojujÌ za v˝stavbu obchvat˘
"Dolní Lutynì stojí od poèátku u všech aktivit za vybudování pøíhranièní spojky, která by odvedla kamiony a tranzitní dopravu
mimo støed obce. Je to ale bìh na dlouhou trat´, pøesto výstavbu obchvatu plnì podporujeme,” øíká starosta Pavel Buzek.
“V úterý 21. února probìhne na bohumínské
radnici jednání k tomuto projektu se zástupci
Karviné, Dìtmarovic a Bohumína. Relativnì
brzy by však mohl být dostavìn alespoò dálnièní pøivadìè ze skøeèoòského mostu, èímž se
by se našim obèanùm zase o nìco zkrátilo napojení na dálnièní sí•t´a tøeba cesta do Ostravy,
kam není novì tøeba mít dálnièní známku,"
dodal starosta Buzek.
Dvacetièlenná pracovní skupina pro lepší ovzduší v Moravskoslezském kraji zasedla ve
ètvrtek 9. února na radnici v Bohumínì. Zástupci Ministerstva životního prostøedí v èele s ministrem Tomášem Chalupou, kraje, mìst a obcí
i krajské hygienické stanice a zdravotního
ústavu se sešli už popáté. V Bohumínì schválil
pracovní tým tzv. Akèní plán pro
Moravskoslezský kraj na rok 2012. Ten obsahuje konkrétní kroky pro zlepšování ovzduší pro
letošní rok. Jeho finální verzi zveøejní ministerstvo na konci února.
"Ministerstvo životního prostøedí vypracovalo
studii k zavedení nízkoemisních zón. Tuto problematiku jsme na zasedání pracovní skupiny
také projednávali. Ze studie jednoznaènì
vyplynulo, že pro vìtšinu mìst je zavedení
nízkoemisních zón bez vybudování obchvatù
nemožné, což je pøípad napøíklad Bohumína,

Karviné nebo Havíøova. Proto jsme rádi, že se
nám do akèního plánu pro letošní rok podaøilo
spolu s ostatními obcemi prosadit, že se zaène
pracovat ve spolupráci s ministerstvem dopravy
na pøípravì hned dvou obchvatù, a to obchvatu
Bohumína-Skøeèonì, Dolní Lutynì, Dìtmarovic
a Karviné (pøíhranièní spojka D47 a R48) a také
na obchvatu Havíøova (souèást výstavby silnice
I/11 mezi Havíøovem a Tøanovicemi)," øekl èlen
pracovní skupiny a starosta Bohumína Petr

Vícha. Dìtmarovice, kterými kvùli neexistenci
obchvatu projede ve špièce za hodinu až 1000
aut, už vyhlásily pro veøejnost podpisovou akci
na podporu výstavby obchvatu z Bohumína do
Karviné.
Ta potrvá minimálnì do konce února. Lidé
mohou výstavbu obchvatu z Bohumína do
Karviné podpoøit svým podpisem na internetových stránkách Dìtmarovic anebo osobnì na
jednom z deseti míst pøímo v Dìtmarovicích.

P¯ipravme spoleËnÏ kalend·¯ pro rok 2013
Pøestože kalendáø na letošní rok zaèal platit teprve nedávno, nastal èas zahájit práce na realizaci jednoho nápadu.
Kalendáø sám o sobì je aktuální
jeden rok a jen málo obèanù si ho
uchovává do dalších let na
památku. Zkusme zvýšit jeho užitnou hodnotu i význam. Rubová
strana kalendáøního listu zùstává
prázdná. Využijme této plochy a
zaplòme ji fotografiemi. To samo o
sobì by nebylo nic originálního.
Ale zaènìme srovnávat minulost
zachycenou starými fotografiemi se
souèasnou podobou téhož místa. Je
v podstatì jedno, jestli "stará"
fotografie zachycuje urèité místo
obce pøed 15, 20 nebo 100 lety.
Dùležitý je rozdíl, jak toto místo

vypadalo kdysi a jak dnes. Nezáleží
na tom, zda je souèasný stav lepší
nebo horší než minulý.
Odkud vzít staré fotografie? Od
vás, obèanù. Bez vašeho pøispìní
nelze nápad realizovat. Poskytnuté
fotografie nemusí obèan zapùjèovat
na nìjakou dobu obecnímu úøadu.
Vybrané fotografie budou po pøinesení obèanem zkopírovány pracovníkem obecního úøadu, opatøeny
popisem a hned vráceny obèanovi.
V prùbìhu léta se provede
fotografování pøíslušné lokality
obce zachycené "starou" fotografií
tak, jak vypadá v souèasnosti. Obì

1. Fotografie je možné pøinést ke zkopírování každé pondìlí od 15 - 17
hodin na obecní úøad do kanceláøe místostarosty. V jiný než uvedený den
jen po pøedchozí domluvì (tel. 777 014 301).
2. Fotografie budou na místì zkopírovány do digitální podoby. Souèasnì
bude zaznamenán i popis fotografie a další identifikaèní údaje. Následnì
budou vráceny zpìt (bìhem téže návštìvy) obèanovi.
3. Obèan, který se osobnì nemùže dostavit na obecní úøad a má zájem o
zveøejnìní svých fotografií, si mùže domluvit schùzku se zástupcem obce

fotografie pak budou umístìny na
rubové stranì kalendáøního listu.
Na jeden list jedna "stará" ve
srovnání s "novou" a pøíslušným
popisem. Takovýmto zpùsobem
bude kalendáø sloužit i jako album.
Na "starých" fotografiích mohou
být zachyceny i osoby, ale ne jako
jediný a dominantní pøedmìt
fotografie. Kupø. starý most pøes
Olši ve Vìøòovicích. Hlavní je
most, pøípadní lidé na nìm jsou
podružní. Provede se srovnání se
starým mostem na "nové"
fotografii. Máme zájem zejména o
takové fotografie, na kterých je

rozdíl mezi starým a souèasným
stavem výrazný. Kupø. lokalita Na
Farském kdysi a dnes, zástavba
rodinných domù v rùzných
lokalitách kdysi a dnes, lesní krajina kdysi a dnes, cesty kdysi a dnes,
atd. Fotografie, které nebudou
vybrány pro pøíští kalendáø, budou
uloženy v zásobníku na další
období nebo mohou být použity (se
souhlasem majitele) pro obecní kroniku, Dolnolutyòské noviny nebo
jiné oficiální obecní propagaèní
materiály. Podrobnosti v dalším
èlánku tìchto novin.
Jan Fismol

(zpravidla místostarosta) v místì svého bydlištì. V takovém pøípadì je
však nutné fotografie zapùjèit (potvrzení o pøevzetí) na nìkolik dnù.
4. Sbìr fotografií bude probíhat od pondìlí 27. února do 25. èervna 2012.
5. Právo výbìru fotografií pro kalendáø si vyhrazuje obecní úøad.
6. Majitelé fotografií zaøazených do kalendáøe obdrží zdarma jeden obecní kalendáø navíc.
7. Fotografie mohou být zveøejnìny jen se souhlasem majitele, resp.
osoby, která snímky pøedala k použití.
Jan Fismol
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LidÈ se skvÏle bavili na tradiËnÌm MysliveckÈm plese
Plesová sezona je v plném proudu a nejinak je tomu i v Dolní Lutyni. Hned v pùli ledna se v hájence v Neradu konal
Myslivecký ples. Tradiènì bohatá byla tombola. Manželé Libor a Ilona Krótci z Bohumína Skøeèonì vyhráli hlavní cenu,
kterou byla srna. (red)

PeËovatelsk· sluûba obce DolnÌ LutynÏ nabÌzÌ pomoc
Máte v rodinì seniora nebo zdravotnì postiženou osobu, která
nepotøebuje komplexní péèi ve zdravotnickém zaøízení nebo
v domovì seniorù a má sníženou sobìstaènost?
Peèovatelská služba obce Dolní Lutynì od roku 1994 poskytuje na území
obce Dolní Lutynì a Vìøòovice terénní služby v domácnostech uživatelù
v pracovní dny v dobì do 7.00 do 15 hod.
V èem vám mùžeme pomoci?
- pøivezeme obìd v pracovní dny,
- vypereme a vyžehlíme prádlo,
- nakoupený nákup pøivezeme k vám domù,
- vyzvedneme léky u lékaøe,

- zaplatíme složenku na poštì,
- pomùžeme s osobní hygienou (tento úkon nerealizujeme u nepohyblivých osob upoutaných na lùžko)
Kontaktní telefony pro další informace:
Sociální pracovník (Obecní úøad, Tøanovského 10, 735 53 Dolní Lutynì
- è. dv. 6) Mgr. Ivana Ryšková
telefon: 596 544 409/kl. 107
552 301 296
Peèovatelky (Dùm s peèovatelskou službou, K Penzionu 120, 735 53
Dolní Lutynì) Milena Randisová, Zdeòka Witová telefon: 602 111 062
Vìra Kalembová telefon: 724 031 829

PodÏkov·nÌ za p¯ÌspÏvky do T¯Ìkr·lovÈ sbÌrky
Dovolte mi jako každým rokem informovat na následujících øádcích o výsledku Tøíkrálové sbírky, která byla
14. ledna oficiálnì ukonèena.
Už podvanácté vyšli do ulic mìst a obcí koledníci,
zpívali koledy a písmeny K+M+B, která psali nad
dveøe, pøinášeli zvìst "At´ Kristus žehná tomuto
domu." Koledníci a koledníèci svým pøáním štìstí
a zdraví pøinášeli radost, øada starších obèanù
a rodin už se na nì tìšila a netrpìlivì je oèekávala.
Upøímnì chci podìkovat všem, kdo podpoøili
Tøíkrálovou sbírku svým darem a pøijali malé dìti,
studenty i dospìlé koledníky ve svých domovech.
Nejednalo se vždy pouze o finanèní pøíspìvky. Dìti
si èasto domù odnášely i "výtìžek" cukrovinek
a zásobu vitamínù v podobì ovoce.
Nejvíce mì høálo zjištìní, že se koledníci vraceli do
dveøí Charity s nadšením a se spoustou pozitivních
ohlasù. Nikdo na nì nebyl vulgární a za to jsem
opravdu vdìèná všem dárcùm, které oslovili

a požádali je o pøíspìvek do kasièek.
Prostøedky letošní sbírky jsou urèeny pro støediska
Charity Bohumín, konkrétnì na rekonstrukci pokoje odlehèovací pobytové služby v Charitním domì
pokojného stáøí sv. Františka, dále na podporu
provozu bezplatné sociálnì-právní obèanské poradny, na provoz nízkoprahového denního centra pro
osoby bez domova a na podporu provozu novì
vzniklé navazující služby Noclehárny sv. Martina.
V dùsledku ekonomické krize mùže dojít k poklesu
objemu financí pro fungování našich služeb, takže
výtìžek Tøíkrálové sbírky bude možná záchranou
pro nìkteré z našich bohumínských zaøízení. Èást
sbírky bude smìøovat na humanitární projekty
v zahranièí, realizované Charitou ÈR.
Celkový výtìžek 241.294 korun byl pro Charitu

Bohumín rekordní. V samotné Dolní Lutyni byla
vykoledována èástka 48.984 korun. Výsledek
Tøíkrálové sbírky je projevem hluboké humanitárnosti a soucítìní s tìmi, kteøí se ocitají
v nelehkých životních situacích.
Dìkuji všem, kteøí se do Tøíkrálové sbírky
jakýmkoli zpùsobem zapojili, místním médiím za
úspìšnou propagaci projektu obèanùm, koordinátorùm v jednotlivých mìstech a obcích, koledníkùm, správcùm farností, zástupcùm mìsta
a Vám, kdo jste koledníky pøijali, a svým finanèním
darem projevili sounáležitost s bližními.
Pomohli jste tak dobrým skutkem tìm, kteøí naši
spoleènou pomoc potøebují. Velmi všem dìkuji za
dùvìru.
Za Charitu Bohumín Monika Vavreèková
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Imprezy MK PZKO w 2012 roku
Od pocz¹tku nowego 2012 roku MK PZKO w Lutyni Dolnej zd¹¿y³o ju¿ zorganizowaæ kilka udanych imprez.

W poniedzia³ek 2 stycznia chór mieszany
LUTNIA z dyrygentem W³adys³awem
Ruskiem wyst¹pi³ z koncertem pieœni bo¿onarodzeniowych w koœciele pod wezwaniem Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny w Starym
Boguminie. Razem ze solistk¹ Ma³gosi¹ Sikora
z Rychwa³du Lutnia zaœpiewa³a kilka kolêd, a
po mszy œwiêtej proboszcz Kalikst Mryka,
dziêkuj¹c za wzruszaj¹cy œpiew, zaprosi³
wszystkich obecnych do wspólnego kolêdowania. Dowiedzieliœmy siê równie¿, ¿e koœció³ i
klasztor starobogumiñski s¹ w³asnoœci¹
diecezji Ostrawsko-Opawskiej, placówka
zosta³a przyjêta od diecezji o³omunieckiej
przez Prowincjê Wniebowziêcia Najœwiêtszej
Maryi Panny Zakonu Braci Mniejszych - franciszkanów przed dwudziestu laty, dok³adnie
dnia 15.4.1992 roku.
W niedzielê 22 stycznia Lutnia zaproszona by³a
do zaprzyjaŸnionej miejscowoœci Olza w

Polsce na XI Spotkania Kolêdowe do koœcio³a
Najœwiêtszej Maryi Panny Królowej Pokoju.
Organizatorem by³ Wiejski Dom Kultury w
Olzie a w koncercie oprócz Lutni wyst¹pi³y
zespo³y œpiewacze z Gorzyc, Turzy, Bluszcza,
Rogowa, Be³sznicy, Czy¿owic i Olzy. Koncert
sprawnie prowadzi³ ks.proboszcz Kazimierz
Nowicki, który luŸnymi rozmowami z wykonawcami dodawa³ œpiewakom odwagi. Po koncercie odby³o siê spotkanie towarzyskie w
WDK, gdzie przy s³odkim poczêstunku wójt
gminy Gorzyce Piotr Oœliz³o z³o¿y³ wszystkim
wykonawcom najserdeczniejsze podziêkowania.
W sobotê 28.1. dolnolutyñscy pezetkaowcy
zorganizowali w domu kultury tradycyjny bal,
na który przyby³o 200 goœci z bli¿szej i dalszej
okolicy. Do tañca przygrywa³a Sonata z Karwiny, a o wystêp tañców pokazowych
zatroszczy³ siê zespó³ Domino z Or³owej-

Lutyni. Panie z Klubu Kobiet napiek³y ciastka
domowe i przygotowa³y sznycle ze sa³atk¹
ziemniaczan¹ i gulasz. By³y tradycyjnie kwiaty
dla pañ i kotyliony dla panów.
Zaœ w czwartek 9.2. odby³o siê zebranie zarz¹du i aktywistów, na którym podsumowano
przygotowania balowe i omówiono umowê o
wspó³pracê MK PZKO z ZO Zwi¹zku Bojowników o Wolnoœæ w Or³owej-Lutyni. W zebraniu
udzia³ wziêli goœcie- redaktor radia
ostrawskiego Halina Drabek i redaktor G³osu
Ludu Beata Schönwald.
Po zebraniu odby³ siê sejmik Kongresu
Polaków gmin Lutynia Dolna i Wierzniowice.
Pe³nomocnikiem gminnym zosta³ wybrany
ponownie Radek Sztwiertnia a na kwietniowe
Zgromadzenie Ogólne w Czeskim Cieszynie
obecni wydelegowali Radka Sztwiertniê
i Marcela Balcarka.
Maria Sztwiertnia

Hrajeme si na ökolu
Cesta k pøíjemnìjšímu nástupu do školy pro dìti i rodièe.
-pod vedením kvalifikované uèitelky pro 1. stupeò a psycholožky
-v pøipraveném prostøedí podporujeme pøirozenou zvídavost dìtí
(zatím nemusejí, ale chtìjí)
-pracujeme s moderními názornými pomùckami vycházejícími
z pedagogiky Marie Montessori
-povedeme je k vytvoøení si pøedstavy o svìtì kolem nás, napø. o
pøírodì, o prostoru, o množství, o poètu, o tvarech, vè. tvarù pís-

men a významech slov a jejich psané podobì
-nesuplujeme školu
Pomozte svému nastávajícímu školáèkovi pøechod do školy
zvládnout hravì.
Scházíme se každé úterý od 15.30 do 17 hodin v prostorách Centra mladé rodiny Bobeš v Bohumínì, Nerudova ul. 1156.
Kontakt: pospichalovaveronika@seznam.cz, pmkn@seznam.cz
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SpoleËensk· kronika
V životì jsou chvíle,
na které se nezapomíná.
Dne 14. února 2012 jsme
si pøipomnìli 10. smutné
výroèí úmrtí pana
Oskara VYBRANIECE.
Stále vzpomíná manželka Helena, syn Jiøí
a dcera Anna s rodinou.
Tak náhle dotlouklo srdce
Tvé, rty nestaèily sbohem
dát. My už nemùžeme
udìlat víc než vzpomínku
vìnovat.
Dne 18. února 2012 jsme si
pøipomnìli 3. smutné výroèí úmrtí pana
Zdeòka VOTKY.
S bolestí a láskou vzpomíná manželka
Marie, syn Martin, dcera Ivana a bratr Ota
s rodinou.
Èas utíká a nevrací, co vzal,
jen vzpomínka na Tebe zùstává dál.
Dne 26. února 2012 vzpomeneme
8. výroèí úmrtí paní
Hildy OCZADLÉ
a zároveò 6. února 2012
jsme vzpomnìli jejich
nedožitých 89 let.
Vzpomínají vnuci Martin a Štìpán.
V neznámý svìt odešel jsi
spát. Zaplakal, kdo Tì mìl
rád.
Dne 4. bøezna 2012
vzpomeneme 5. smutné
výroèí úmrtí pana
Jindøicha MALCHARKA.
Stále vzpomíná manželka Marie, dcera
Dagmar, synové Petr a Dušan s rodinou.

RozlouËili jsme se
Rozlouèili jsme se s našimi spoluobèany:
Vladimír Skøešovský, Alžbìta Woznicová,
Vincent Vanèo, Jan Poštulka, Jarmila Nešporková, Alois Sladeczek
Všem pozùstalým vyjadøujeme upøímnou
soustrast.

KR¡TCE
Chybí vám obecní kalendáø 2012?
Obecní úøad má ještì k dispozici
omezené množství obecních kalendáøù.
V pøípadì, že jste v domì dvì rodiny
a dostali jste pouze l ks, mùžete si
kalendáø vyzvednout v kanceláøi matriky u
paní Vozárové.
Velikonoèní výstava
Srdeènì vás všechny zveme na
Velikonoèní výstavku kroužku dìtí Šikulky
spojenou se soutìží "Jaro plné barev ".
Tradiènì se bude konat v Kulturním domì
v Dolní Lutyni od pátku 30. bøezna do
nedìle 1. dubna 2012 od 8 do 16 hodin.

Upozornìní - zmìna termínu platby
SIPO pro 1. ètvrtletí 2012
Upozoròujeme
poplatníky
hradící
poplatek za odpad formou ètvrtletních
plateb prostøednictvím úètu SIPO, že
v letošním roce dojde z technických
dùvodù ke stažení splátky, která bìžnì
probíhá ke dni 15. února s mìsíèním
zpoždìním, tedy k 15. bøeznu 2012.
Za tuto skuteènost se omlouváme
a vìøíme, že tato drobná výjimeèná
zmìna nezpùsobí žádné vážné potíže.
Martina Handzlová, úsek životního
prostøedí, OÚ Dolní Lutynì
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V˝roËÌ
V mìsíci lednu oslavili:
80 let - Margita Dynamusová, Robert
Plaèek, Vlasta Kaletová
85 let - Dominik Bøezný, Adéla Hrèková
90 let - Helena Zembolová, Emilie
Adamèíková
Milým oslavencùm pøejeme hlavnì pevné
zdraví, veselou mysl a osobní pohodu.
Padesáté výroèí uzavøení manželství, zlatou svatbu oslavili dne 14. ledna 2012
manželé Bronislav a Daniela Ševìèkovi z
Dolní Lutynì.
Upøímnì gratulujeme a pøejeme ještì
hodnì spoleènì prožitých let ve zdraví a
pohodì.

V BohumÌnÏ majÌ parnÌ saunu
Milovníci sanování mají novou možnost užít
si této záliby dosytnosti.
V bohumínském aquparku totiž už pár dní funguje zcela nová parní sauna. Novinka vznikla v
pøízemí a lidé si nyní mohou vybrat mezi parní
a finskou saunou.
"Teplota v parní saunì se pohybuje kolem 45
stupòù Celsia. Její výjimeènost je napøíklad v
tom, že pomocí speciální technologie jsou do
prostoru vhánìny spoleènì s párou bylinné

Cesta na Ostravu se bohužel
výraznì zkomplikuje
V nejbližších dnech, nejspíše 7. bøezna,
zaène dlouho plánovaná oprava problémové cesty pøes Rychvald. Oprava potrvá
až do listopadu a výraznì zkomplikuje
cestu z Dolní Lutynì na Ostravu. Oprava
bude probíhat po èástech a doprava bude
v obou smìrech svedena do jednosmìrných objíždìk po místních komunikací, které jsou velmi úzké.
Únorové zastupitelstvo
má bohatý program
Ve støedu 15. února se poprvé v letošním
roce sešlo Lutyšské zastupitelstvo. Na
programu mimo jiné byla podpora projektù, se kterými se obec chce ucházet se o
finanèní podporu z evropských fondù.
Plesová sezóna vrcholí
V lednu a únoru není víkend, kdyby se v
našem kulturním domì nekonal nìjaký
ples. Pøestože z novin èteme poøád o
krizi, taneèní parket je plný. Všechny
organizace a spolky hlásí vyprodáno a
lístky byste si tak mìli sehnat dopøedu.

esence nebo výtažky soli. Parní lázeò má mnohostranný úèinek na organismus èlovìka a
vìøíme, že návštìvníci tuto novinku ocení,"
uvedl Jan Rozsypal, øeditel mìstské spoleènosti
Bospor, která aquacentrum provozuje.
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Poplatek za odpad se zkr·tka platit musÌ
Povinností každého obèana je uhradit v daných termínech a ve správné výši poplatek za odpad.
Povinností každého poplatníka je rovnìž stavbì ve prospìch poplatníka do katastru pozemku) k místu svozu z dùvodu nesjízdnosti
ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové nemovitostí (u fyzických osob, které mají na místní komunikace svozovým vozidlem, je
povinnosti, její zánik a další skuteènosti území obce Dolní Lutynì stavbu sloužící k poskytnuta úleva ve výši 50,- Kè na osobu
z roèní sazby poplatku.
individuální rekreaci).
rozhodné pro výpoèet výše poplatku.
V následujících øádcích naleznete potøebné
Do kdy a jakým zpùsobem je tøeba poplatek
informace a vysvìtlení nìkterých dùležitých Je možné osvobození od této povinnosti?
Ano, ale osvobozeni mohou být pouze obèané, uhradit?
pojmù.
u kterých nastaly skuteènosti rozhodné pro Poplatníci, kteøí hradí poplatek v hotovosti,
udìlení osvobození, které jsou uvedeny ve vy- složenkou nebo pøevodem z úètu jsou povinni
Co je ohlašovací povinnost?
Je to povinnost obèana nahlásit správci hlášce. Tito obèané jsou povinni vznik nároku provést jeho úhradu nejpozdìji do 31.3.2012.
poplatku veškeré zmìny týkající se trvalého na osvobození doložit správci poplatku, jinak Výjimku tvoøí pouze poplatníci, kteøí si zvolili
zpùsob úhrady prostøednictvím SIPO (sdružené
pobytu (pøihlášení, odhlášení), zmìnu pøíjmení, k nìmu nebude pøihlíženo.
datum narození èi úmrtí èlenù spoleèné domác- Pokud jsou doklady (napø. soudní rozhodnutí, inkaso plateb obyvatelstva), pouze zde se totiž
nosti, vznik nároku na osvobození a jiné infor- doklad o studiu, cizinecká karta, pracovní pov- nabízí i možnost hradit poplatek na splátky (od
mace potøebné ke správnému vymìøení výše olení, potvrzení o umístìní v penzionu èi jednorázové platby po úhradu ve ètyøech stejdomovì dùchodcù apod.) v jiném než èeském ných splátkách).
poplatku.
nebo slovenském jazyce, je nutno pøiložit jejich
Úhrada v hotovosti
doslovný pøeklad.
Do kdy je ji tøeba splnit?
Pro úhradu poplatku v hotovosti jsou v roce
Nejpozdìji do 15 dnù od jejího vzniku. Stejným
2012 vyhrazeny následující dny:
zpùsobem a ve stejné lhùtì jsou poplatníci Kdo mùže žádat o osvobození?
O osvobození mohou žádat poplatníci (zástupci pondìlí 19.3.2012 od 8:00 do 12:00 hod.
povinni oznámit i její zánik.
- malá zasedací místnost OÚ Dolní Lutynì
poplatníkù) pouze:
- malá zasedací
- po dobu výkonu trestu odnìtí svobody nebo od 13:00 do 16:30 hod.
Co je tøeba nahlásit?
místnost OÚ Dolní Lutynì
Poplatník je povinen nahlásit správci poplatku po dobu trvání vazby
od 8:00 do 13:00 hod.
pøíjmení, jméno, datum narození, adresu - nezletilí, kteøí jsou soudnì svìøeni do ústavní úterý 20.3.2012
- malá zasedací místnost OÚ Dolní Lutynì
trvalého bydlištì nebo jinou adresu pro výchovy
doruèování. Ohlašovací povinnost za více osob - po dobu pobytu (minimálnì 6 mìsícù) v uby- støeda 21.3.2012 od 8:00 do 12:00 hod.
žijících v jedné domácnosti mùže splnit tovnách a zaøízeních sociálních služeb - malá zasedací místnost OÚ Dolní Lutynì
(domovy pro seniory, domovy pro osoby se od 13:30 do 16:00 hod. - Kulturní dùm ve
spoleèný zástupce tìchto poplatníkù.
zdravotním postižením, domovy se zvláštním Vìøòovicích
režimem, chránìné bydlení apod.)
Jakým zpùsobem?
Osobnì na Obecním úøadì v Dolní Lutyni, - za poplatníky úøednì prohlášené za nezvìstné Pokud nemùžete z vážných dùvodù poplatek
kanceláø è. 4, popøípadì lze vyplnìný formuláø - jimž byla úøednì pøidìlena adresa sídla uhradit v tìchto termínech, lze jej zaplatit na
obecním úøadì v kanceláøi è. 4 nejpozdìji do
zaslat poštou nebo datovou zprávou opatøenou ohlašovny Obecního úøadu Dolní Lutynì
zaruèeným elektronickým podpisem nebo jej - studující, kteøí jsou ubytováni (minimálnì 9 31.3.2012!
mìsícù) mimo své trvalé bydlištì
lze odeslat prostøednictvím datové schránky.
- po dobu pobytu (minimálnì 6 mìsícù) mimo Úhrada složenkou
Složenky budou poplatníkùm zaslány bìhem
území obce Dolní Lutynì
Co je poplatková povinnost?
mìsíce ledna a února. Na základì doruèené
Je to povinnost každého obèana s trvalým
složenky lze provést úhradu i pøevodem z úètu.
pobytem v obci Dolní Lutynì a rovnìž povin- Kdy poplatková povinnost zaniká?
nost každé fyzické osoby, která má ve svém Dnem, kdy byl poplatník odhlášen z trvalého POZOR! Platbu je tøeba identifikovat
vlastnictví stavbu urèenou k individuální pobytu na území obce, dnem úmrtí nebo dnem, pøidìleným variabilním symbolem! Úhradu
rekreaci a tato se nachází na území obce Dolní kdy byla do katastru nemovitostí zapsána poplatku je nutno provést jednorázovì,
nejpozdìji do 31.3.2012.
zmìna vlastníka rekreaèní stavby.
Lutynì.
Znamená uhradit poplatek ve výši, lhùtì a zpùÚhrada inkasem (SIPO)
sobem, který stanovuje Obecnì závazná vy- Jaká je v roce 2012 výše poplatku?
hláška obce Dolní Lutynì (v tomto pøípadì Výše poplatku zùstává nezmìnìna. Jedná se Úhrada inkasem probíhá dle zadaných ètvrtletvyhláška è. 5/2010, o místním poplatku za o èástku 500,- Kè na osobu za kalendáøní rok. ních, pololetních nebo roèních plateb.
provoz systému shromažïování, sbìru, U vlastníkù nemovitosti urèených k individuálpøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování ní rekreaci je to èástka 500,- Kè za objekt Vìøíme, že tímto èlánkem jsme srozumitelnì
vysvìtlili základní povinnosti poplatníkù a nea kalendáøní rok.
komunálních odpadù), dále jen "vyhláška".
bude docházet k nedorozumìním a nepøíjemJe základní výše poplatku pro všechny stej- nostem spojeným s následným vymáháním
Kdy tato povinnost vzniká?
poplatkù.
Vzniká dnem, kdy byl poplatník pøihlášen ná?
k trvalému pobytu na území obce nebo dnem, Poplatníkùm, kteøí mají povinnost donášky
Martina Handzlová, životní prostøedí
kdy byl proveden vklad vlastnického práva ke odpadní nádoby nad 50 m (mìøeno od hranice
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