
 
 

 

 
 
 

AKTUÁLNÍ  INFORMACE:  
 

1. INFORMACE O ÚPLNÉ UZAVÍRCE KRAJSKÉ SILNICE II/473
(SEDLIŠTĚ-FRÝDEK -M ÍSTEK ) 
 
V období 12.07.2014 - 13.09.2014 je z důvodu realizace stavebních prací 
přeložky sinice (narovnání oblouku frýdeckým lesem)
krajská silnice II/473 v úseku km 5.500 – 6,450 (tj. úsek mezi ob
Frýdek-Místek a Sedliště). Protože je objízdná trasa vedena 
Pazderna, bude v tomto období zvýšen silniční provoz na
komunikaci III/4733 ve směru na Bruzovice a Sedliště. 
 
Trasa objížďky :  ve směru Frýdek-Šenov vpravo po silnici 
po silnici II/648 přes obec Dobrá, vlevo po silnici č. III/4733 p
Pazderna do Bruzovic, vlevo po silnici č. III/4732 a č. III/4731 do obce 
Sedliště s vyústěním zpět na silnici č. II/473. Trasa objížď
směr je totožná. 
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2. INFORMACE K  VOLBÁM DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2014
 
Ve dnech 10. a 11. října 2014 proběhnou volby do zastupitelstev obcí
zastupitelstva obce Pazderna bude voleno celkem 7 členů.

     Kandidovat mohou: 

- politické strany a politická hnutí , jejichž činnost nebyla pozastavena 
(registrované Ministerstvem vnitra podle zák. č. 424/1991 Sb., o 
sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve zn
pozdějších předpisů) 

- koalice registrovaných politických stran a politických hnutí, jejichž 
činnost nebyla pozastavena (koalici politických stran nebo politických 
hnutí musí tvořit minimálně dvě politické strany č
registrované u Ministerstva vnitra) 

- nezávislí kandidáti (jakožto samostatně kandidující jedinci

- sdružení nezávislých kandidátů (jakožto volná sdružení fyzických osob, 
která nepodléhají žádné registraci podle zvláštního zákona

- sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých 
kandidátů 

 
Kandidátní listiny se podávají příslušnému pověřenému obecnímu ú
Magistrátu města Frýdku-Místku - registračnímu úřadu do úterý 5. srpna 
2014, 16:00 hodin. 
 
Informace o kandidatuře a jejích podmínkách jsou k
internetových stránkách  www.frydekmistek.cz , v záložce Odboru vnit
věcí Magistrátu města Frýdku-Místku, v oddíle VOLBY 2014.
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3. Voličské průkazy pro volby do Senátu Parlamentu České 
republiky 

 
Ve dnech 10. a 11. října 2014 se uskuteční  ve volebním obvodu  č. 69, do 
něhož spadá i volební okrsek obec Pazderna, volby do 1/3 Senátu 
Parlamentu České republiky . Dle § 6a  zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do 
Parlamentu České republiky  a o změně a doplnění některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů vydá obecní úřad voliči, který nebude  
moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, 
žádost voličský průkaz. 
 
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb 
tj. 20. června 2014. 

Podání lze učinit 

- v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče  
- v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým 

podpisem 
- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schrá

- osobně 

3. října 2014 do 16.00 hod – konec lhůty pro podání žádosti v
elektronické podobě 

 8. října 2014 do 16.00 hod – konec lhůty pro osobní žádost 

Voličský průkaz může obecní úřad nejdřív předat voliči (osobně, nebo 
osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího 
o vydání voličského průkazu, anebo jej může voliči zaslat) 
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4. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.1/2014  

 
Dne 30.6.2014 schválilo zastupitelstvo obce Pazderna na svém 22. zasedání 
obecně závaznou vyhlášku č 1/2014 upravující pořádání veř
akcí, která nabývá účinnosti 17.7.2014. 

 
Obecně závazná vyhláška 

obce Pazderna 
č. 1/2014 

 
o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukon
přístupných sportovních a kulturních podniků, vč

zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném 
k zajištění veřejného pořádku 

 

Zastupitelstvo obce Pazderna se na svém zasedání dne 
usnesením č. 22 usneslo vydat na základě ust. § 10 písm. b),  § 84 odst. 2 písm. 
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve zn
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:  

Čl. 1 
Vymezení pojmů 

(1) Veřejnosti přístupným sportovním a kulturním podnikem se pro ú
této vyhlášky rozumí veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky, 
včetně tanečních zábav a diskoték s živou i reprodukovanou hudbou 
pořádané ve venkovním prostoru, které mohou narušit ve
(dále jen „akce“).  

(2)  Venkovním  prostorem se rozumí pozemky, na kterých je akce 
pořádána  bez ohledu na  vlastnictví k těmto pozemků

(3) Pořadatelem  akce se pro potřeby této vyhlášky rozumí fyzická nebo 
právnická osoba, která akci uspořádá. Odpovědným zástupc
pořadatele je osoba starší 18ti let, která je povinna být p
celou dobu trvání akce 

(4) Veřejným pořádkem se rozumí souhrn pravidel chování na ve
vycházejících z právních norem i norem morálních a spole
jejichž zachování je podle obecného přesvědčení v urč
nutnou podmínkou spořádaného společenského soužití

(5) Dobou nočního klidu se pro účely této vyhlášky rozumí doba od 22.00 
hod do 6.00 hod následujícího dne.   

Dne 30.6.2014 schválilo zastupitelstvo obce Pazderna na svém 22. zasedání 
řádání veřejně přístupných 
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Čl.2 
Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti

sportovních a kulturních podniků, tanečních zábav a diskoték a jiných 
kulturních podnik ů 

 
(1) Veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky, v

zábav a diskoték,  lze na území obce Pazderna provozovat pouze 
v době: 

a) v pátek a v sobotu a ve dnech předcházejících státem 
uznávanému svátku1) od 8:00 do 24:00 hodin, 

b) v ostatní dny od 8:00 hodin do 22:00 hodin. 

(2) Omezení stanovená touto vyhláškou se nevztahují na oslavu Nového 
roku v době od  23:00 hodin dne 31.12. kalendářního roku do 5:
následujícího dne. 

Čl. 3 
Oznamovací povinnost 

 
Pořadatel podniku uvedeného v odst. 1 je povinen nejmén

dnů před jeho konáním oznámit Obecnímu úřadu Pazderna:
 

a) jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu 
bydliště, je-li odlišná od místa trvalého pobytu po
pořadatelem právnická osoba, název či obchodní firmu, sídlo a 
označení osoby, která za tuto právnickou osobu jedná,

b) označení druhu podniku (opakujících se podniků), dobu a místo konání 
včetně údaje    o jeho počátku a ukončení,  

c) předpokládaný počet účastníků tohoto podniku, 
d) počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejich ozna
e) údaje o osobě pověřené pořadatelem podniku k

s orgány veřejné moci, pokud pořadatel podniku tuto osobu ur
f) údaje o osobách, které poskytly k užívání pozemek nebo stavbu, kde se 

má podnik konat, 
g) lhůtu, ve které zajistí úklid místa konání podniku, a zp

úklidu, jde-li o místa, která nejsou určena a zřízena pro po
uvedených podniků, 

h) způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady vzniklými 
při pořádání akce 2), 
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i) způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právními p

v oblasti požární ochrany3). 
  

Čl. 4 
Výjimky 

(1) Zastupitelstvo Obce Pazderna může v mimořádných p
zejména za účelem kulturního a sportovního oživení obce, ud
výjimku ze stanovených časových podmínek a schválit jinou dobu 
ukončení akce. 

(2) Žádost o udělení výjimky ze stanovených časových podmínek 
podává stejným způsobem jako při  plnění oznamovací povinnosti dle 
Čl. 3. Žádost musí být podána elektronicky nebo písemn
30 dní před zahájením akce. Vyřízení žádosti  se poř
písemně. 

(3) Zastupitelstvo obce Pazderna je oprávněno udělenou výjimku 
odejmout v případě, dojde-li k porušení podmínek vymezených 
v udělení výjimky 

(4) Povinnost žádat o výjimku se nevstavuje na akce poř

Pazderna 

Čl.5 
Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího 
vyhlášení. 

 

                                                         

Mgr. Karel Maceček v.r.                                     Ing. Jana Potiorová
místostarosta                                                              starostka obce

 

_______________________________________________________________
1)zákon č. 245/200 Sb. o státních svátcích, významných dnech a o dnech pracovního klidu
2) § 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
předpisů. 
3) zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; obecně
vydaná na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 2. zákona o požární ochraně; nařízení kraje vydané na základ

27 odst. 2 písm. b) bod 5. zákona o požární ochraně.  
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5. INTERVEN ČNÍ  CENTRUM   HAVÍ ŘOV - POMOC OB

DOMÁCÍHO NÁSILÍ  
 

Intervenční centra vznikla z potřeby pomoci 
lidem, kteří se setkali s domácím násilím, což je 
chování, které v partnerském soužití nebo 
v širší rodině u jedné osoby vyvolává strach 
z osoby druhé.  

Posláním INTERVEN ČNÍHO CENTRA Slezské diakonie v
napomáhat svým uživatelům při řešení jejich krizové situace, kterou domácí 
násilí určitě je. Pracovníci intervenčního centra při své práci dodržují zásady 
diskrétnosti, anonymity, profesionálního a individuálního p
tolerance, respektují rozhodnutí uživatele. Veškeré zajišť
bezplatné. INTERVENČNÍ CENTRUM v Havířově je jed
služeb nabízených Slezskou diakonií.  

Mezi základní činnosti INTERVENČNÍHO CENTRA Havíř

- telefonické, osobní konzultace, emaily, dopisy, doprovody. Pracovnice 
Intervenčního centra Havířov jsou schopny na žádost spolupracující 
organizace nebo samotného uživatele v nepříznivé sociální situaci vyjet 
k osobní konzultaci i do vzdálenějších lokalit. 
- Poskytnutí sociálního a základního právního poradenství, související 
s oblastí domácího násilí pro osobu ohroženou domácím násilím. 
Pracovnice, konající konzultaci analyzuje podle informací uživatele jeho 
situaci a s ohledem na veškeré aspekty navrhne možnosti ř

stavu. Záleží pouze na samotném uživateli, zda nabízené možnosti p
Pracovnice Intervenčního centra v plné míře respektují rozhodnutí uživatele 
a nenutí je do určitého způsobu řešení jeho situace.  
- Pomoc při vypracování písemných žádostí a podání 
Intervenčního centra jsou schopny sepsat s uživatelem svých služeb žádosti, 
- žaloby a návrhy předběžných opatření podle jejich informací. Jedná se 
o návrhy a žaloby, související s domácím násilím.  Jedná se nap
rozvod, žaloba na zrušení společného nájmu, žaloba na vyklizení 
nemovitosti, návrh na podání předběžného opatření apod. 
- Bezpečnostní plánování – pracovnice se svým uživatelem mohou 
probrat bezpečnostní plán, který poslouží k zachování bezpeč
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osoby jak v případě, kdy se rozhodne setrvat v násilném vztahu, tak pro 
případ, kdy se rozhodne ze vztahu odejít.  
- Ventilace – v INTERVENČNÍM CENTRU Havířov nalezne uživatel 
prostor pro vyjádření svých emocí a ventilaci, která je v př
násilí velmi důležitá. Provází uživatele procesem domácího násilí s
se může na pracovnice Intervenčního centra vždy obrátit. 
- Poskytování krizové intervence – pracovnice Intervenč
proškoleny v poskytování pomoci osobám v krizi a jsou schopny poskytnout 
krizovou intervenci jak telefonickou, tak osobní.  
- Služby INTERVENČNÍHO CENTRA Havířov jsou bezplat
anonymní, diskrétní a dobrovolné. Uživatel služeb INTERVEN
CENTRA Havířov zde nalezne bezpečné prostředí, kde bude p
předsudků a s důvěrou.  
 

V případě, že se některý občan obce dostal do takovéto situace, m
INTERVEN ČNÍ CENTRUM v Havířově kontaktovat na adrese:  

Opletalova 4/607, Havířov – Šumbark (vedle krytého bazénu), 
Po-Pá: 8:00-16:00 hodin,  
tel: 596 611 239  
mobil: 739 500 634  

email: ic.havirov@slezskadiakonie.cz 

 

6. HARMONOGRAM SBĚRU A SVOZU SEPAROVANÉHO OD

2014 
 

 
 

násilném vztahu, tak pro 

NÍM CENTRU Havířov nalezne uživatel 
případech domácího 

ležitá. Provází uživatele procesem domácího násilí s tím, že 
ždy obrátit.  

pracovnice Intervenčního centra jsou 
krizi a jsou schopny poskytnout 

řov jsou bezplatné, 
anonymní, diskrétní a dobrovolné. Uživatel služeb INTERVENČNÍHO 

ředí, kde bude přijímán bez 

an obce dostal do takovéto situace, může toto 
 kontaktovat na adrese:   

Šumbark (vedle krytého bazénu),  

VOZU SEPAROVANÉHO ODPADU V II. POL 
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POZVÁNKY 
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SETKÁNÍ FOTBALOVÝCH VETERÁN Ů 
 
Sbor dobrovolných hasičů Pazderna srdečně zve na předposlední prázdninový 
víkend, kdy proběhne další ročník Setkání fotbalových veteránů
odpoledne se uskuteční 23.8.2014 od 14.00 hod na místním hř
na pomezí obcí Dobrá a Pazderna. 
Připraven bude tradiční program, fotbalový zápas a občerstvení a domácí 
speciality! 

 
 
 
V Pazderně 16.7.2014                                                    Ing. Jana Potiorová
                                                     

 

INZERCE 
  

KOSMETICKÉ SLUŽBY    MGR. PAVLA KONŮPKOVÁ , MOBIL   

 
Lifting  – nová technika masáže obličeje 
            -aktivuje výživu kůže 
            -zlepšuje krevní oběh, barvu kůže a její dýchání 
            -odplavuje odpadové látky 
            -zmírňuje svalovou únavu 
            -vyhlazuje vrásky 

Masáž lávovými kameny 
Tato terapie má hluboké relaxační účinky.  
             -zbavuje stresu a napětí v těle 
             -blahodárně působí na ztuhlé svaly, bolesti hlavy a lymfatický sys
             -pomáhá při detoxikaci, upravuje potíže s trávením 
             -posiluje imunitní systém, zlepšuje koncentraci a spánek 

Líčení, čištění pleti, masáž obli čeje a dekoltu, barvení řas a obo č
obočí, depilace obli čeje, depilace t ěla 
 
ARTISTRY, E.FUNKHOUSER, NUTRILITE – produkty pro zdraví a krásu

 

 

 

ředposlední prázdninový 
ník Setkání fotbalových veteránů.   Sportovní 

na místním hřišti „Wembley“ 

čerstvení a domácí 

Ing. Jana Potiorová 
starostka 

 

 

 

MOBIL   606 223 062 

sobí na ztuhlé svaly, bolesti hlavy a lymfatický systém 

 

as a obo čí, úprava 

produkty pro zdraví a krásu  


