
 
 

 

 
 
 
 
 

AKTUÁLNÍ  INFORMACE: 
 

1. SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU VČETNĚ PNEUMATIK  
 

V sobotu 1.9.2012  proběhne  svoz nebezpečného odpadu v tomto časovém 
rozložení: 
 
Autobusová zastávka „U kříže“ 8.55 - 9.15 hod 
Parkoviště u hřbitova  9.20 - 9.50 hod 
 
Nebezpečný odpad: odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností 
(žíravost, výbušnost, toxicita, infekčnost apod.) Musí být shromažďován 
samostatně, nesmí být smíchán s ostatními odpady. 
 
Např. čistící prostředky, motorové oleje, autobaterie, deratizační prostředky, lepidla, 
tmely, barvy, laky, ředidla, chladničky, mrazáky, výbojky, obrazovky, monitory, 
přenosné baterie, rtuťové teploměry, nepotřebné prošlé léky. 
 

 
2. SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU  

  
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou připraveny na parkovišti u 
Obecního úřadu v Pazderně dne  1.9.2012.  
Kontejnery jsou určeny pouze pro  odkládání velkoobjemového odpadu 
z domácností občanů obce.  
Do těchto kontejnerů je zakázáno odkládat nebezpečný odpad, pneumatiky, 
odpad z podnikatelské činnosti a také stavební suť. 
 

 
3. MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY  

 
Ke 30.9.2012 končí splatnost místního poplatku za odpady pro letošní rok. 
Občané,  kteří dosud nemají teto poplatek uhrazen, mají možnost zaplatit 
osobně na obecním úřadě v úředních hodinách nebo bankovním  
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převodem na účet obce č. 1681976379/0800.  
Jako variabilní symbol se uvádí číslo domu. 
Poplatek činí 440 Kč/osoba/rok. 

 
 

4. VOLBY DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV – VOLIČSKÉ PRŮKAZY  
 

Na základě tzv. technické novely volebních zákonů (zákon č. 222/2012 Sb.) 
byla nově zavedena možnost hlasovat ve volbách do zastupitelstev krajů na 
voličský průkaz. Voličské průkazy vydává obdobně jako ve volbách do 
Parlamentu České republiky obecní úřad na žádost voliče zapsaného ve 
stálém seznamu voličů v územním obvodu kraje, kde jsou vyhlášeny volby. 
Podle § 26a zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, voliči, který 
nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, 
vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto 
skutečnost do stálého seznamu a do jeho výpisu pro okrskovou volební 
komisi. Voličský průkaz se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém 
seznamu v územním obvodu kraje, kde jsou vyhlášeny volby. 
 
Volič může požádat již dnes o vydání voličského průkazu: 
 
• žádostí v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče; 
ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání 
voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu. Pro 
žádost o vydání voličského průkazu v listinné podobě není žádný 
předepsaný formulář. 
• žádostí v elektronické podobě podepsané uznávaným 
elektronickým popisem voliče 
• žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové 
schránky. 
 
Žádost musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů 
přede dnem voleb, tj. do 5. října 2012. 
 
• osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní 
úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po rokázání 
jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje 
uvede; o vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření 
stálého seznamu, tj. do 10. října 2012 do 16.00 hodin. 
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Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu voličů ve 
dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, 
kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k 
trvalému pobytu. 
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát. 

 
5. UPOZORNĚNÍ NA POŽADAVEK ČESKÉ POŠTY K ROZNOSU OBECNÍCH 

ZPRAVODAJŮ 
 

Roznos Zpravodajů obce Pazderna je zajišťován Českou poštou na základě 
objednávky OÚ Pazderna, kdy doposud Česká pošta obdržela příslušný 
počet zpravodajů se seznamem domácností, do kterých mají být zpravodaje 
doručeny a v jakém počtu. Tento způsob však již Česká pošta neakceptuje a 
vznesla následující požadavek. Rodinné domy,  kde žije více rodin, a mají 
zájem o více kusů zpravodajů, musí na poštovní schránce vyznačit 
požadovaný počet zpravodajů (Např.  POČET  ZPRAVODAJŮ:  3).  
Nebude-li na poštovní schránce nic uvedeno, bude do každé schránky  
automaticky vhazován pouze jeden  zpravodaj.  

 
 

 

POZVÁNKY 
 

VII . SETKÁNÍ FOTBALOVÝCH VETERÁN Ů  
 

SDH Pazdena srdečně zve na VII. ročník “Setkání fotbalových veteránů “, 
který se uskuteční 25.8.2012 od 14.00 hodin na hřišti zvaném “Wembley” na 
pomezí obcí Dobrá a Pazderna.  Zajištěn je tradiční program – fotbalové 
utkání Ženatí -Svobodní, soutěže pro děti i dospělé, bohaté občerstvení, 
domácí speciality, koláče. 

 
 
 
 
 
V Pazderně 17.8.2012                                                                Ing. Jana Potiorová 

                                                                                        starostka 
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INZERCE 
 

  
 PÁLENICE  FRÝDEK – MÍSTEK 

se sídlem v bývalém SELIKU 
(Pionýrů 839) v MÍSTKU 

 
 

začne přijímat ovoce k výrobě destilátu a                        
vykupovat od 13. srpna 2012 

vždy od pondělí do pátku od 8.00 do 17.00 hodin 
a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin. 

Za dovezených 10 kg jablek, 12kg švestek nebo 14 
kg hrušek si za 30 dnů odvezete 1 litr 50% 
kalvadosu, slivovice, hruškovice a zaplatíte jen 
135,- Kč. 

Cena za vypálení z vašeho vlastního kvasu 
  125,-/ litr 50% alc 

Cena za zpracování a vypálení z dodaného ovoce
  135,-/ litr 50% alc 

Ceny jsou uvedeny včetně spotřební daně a DPH. 

Také nabízíme:   

možnost odběru destilátů stočených    v lahvích 
výkup ovoce (jablek, hrušek a švestek) –   aktuální 
cena bude vždy oznámena. 
zestaření destilátu ultrazvukem  
uložení destilátů v dubových sudech  
prodej demižonů a lahví 
prodej destilátů ( meruňkovice, slivovice, 
hruškovice a kalvádos 
 

Další informace najdete na www.palenicefm.cz nebo na telefonech:            
602 960 052, 723 312 298, 558 431 700 


