
  

LEDEN  2014 

XXII. ročník  

Vážení občané, 
 

ve dnech 1.  až 14. ledna 2014 bude probíhat na území Vaší obce  
TŘIKRÁLOVÁ SBÍRKA.  
 

V této době u Vašich dveří zaklepou za zpěvu koledy tři králové, jenž se Vám 
prokážou platnou průkazkou.  
Peněžité dary, které věnujete do sbírky, budou použity k podpoře zdravotních a 
sociálních projektů.  
 

Věříme ve Vaši štědrost a dobrosrdečnost. 

Mockrát Vám děkujeme.                  
                                         Pracovníci Charity Kopřivnice 
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 Stanislav  Valchář   85  let 

 Josef  Kvita   80  let 

 Jaroslav Burgert   75  let 

 Šárka Kalusová  70  let 

 Zdeněk Lichnovský  65  let 

 Vladislav Tománek  60  let 

 Jarmila Drápalová  60  let 

Všem našim jubilantům přejeme k životnímu jubileu především 
dobré zdraví, hodně elánu, spokojenosti a radosti 

Novoroční předsevzetí, aneb „rodina je základ státu“ 

 

Vánoce jsou svátky rodiny, každoročně se na ně všichni moc těšíme a důkladně se na 

ně připravujeme. V době vánoční si vychutnáváme sváteční atmosféru v kruhu svých 

nejbližších. Vnímáme jejich lásku, cítíme se v bezpečí. 

Vánoce končí a my stojíme opět na začátku nového roku – nového životního období, 

kdy si stanovujeme nové cíle, dáváme si tradiční novoroční předsevzetí. Zařaďme si 

mezi ně tentokrát s plnou vážností i ochranu své rodiny. 

Vždyť právě v rodině vytváříme podmínky pro začleňování dětí do společnosti, kultury i 

pracovního života. V rodině vytváříme dětem a ostatním rodinným příslušníkům domov, 

což jim umožňuje vyrovnat se s problémy života a dává jim dobré základy pro odpověd-

ný a solidární život. V rodině se učíme vzájemně si pomáhat, podporovat se, pěstovat 

odvahu a vytrvalost. Rodina, i přes všechna nedorozumění, která v ní mnohdy vznikají, 

je naší základní jistotou, kterou v této společnosti máme. 

A věřte tomu, že pokud budeme dobře žít ve svých rodinách, máme šanci na lépe     

fungující stát. 

 

Dobrý rok 2014 Vám přeje Marie Janečková 
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KLUB ŽEN    zve své členky v úterý 7. ledna  do přísálí Besedy v 18:00 hod.   

ZAPISOVÁNÍ  LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat  v pondělí  6. ledna
 v konzultační místnosti lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00. 
           
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat v pondělí  20. ledna ve stejnou dobu. 

Vítání roku 2014, 
 

Rada obce Vás zve 1. ledna 2014 v 16:30
 
hodin  

k obecnímu úřadu, abychom společně přivítali nový rok.   

I tentokrát se můžete těšit na malý ohňostroj.   

Hrníčky na novoroční přípitek si vezměte s sebou. 

MUDr. Machovská oznamuje rodičům, že poradna v Rybí bude 

ve čtvrtek 9. ledna 2013  od 7:30 hod.  

a poté každý sudý týden ve čtvrtek. 

Myslivecké sdružení Rybí Vás zve na 

MYSLIVECKÝ PLES  

v sobotu 18. ledna v sále Besedy . Začátek v 19 hodin.  

Hudba VAR. 

Pestrá myslivecká kuchyně a bohatá tombola. 
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Ve spolupráci se sportovní komisí Vás zveme na 

 

 
 

 

 

 

 
 

Fšeci už o tom vykládají 
Volejbalisti kloboukový turnaj pořádají. 

V roce 2014 jedenáctého ledna brzo z rána 
už v 8:30 hod otvírá se sokolská brána. 

Hrát se bude v Rybské sokolovně, 
  řád turnaje vypadá následovně: 

 
Kdo se chce členem družstva státi, 

30 korun musí do kasy dáti. 
Guláš, utopence a párky máme,  

za slušné ceny vám je rozprodáme.  
Zahrát si mohou pouze starší 18let, 

uvítací štamprlu dostanete hned. 
Celá družstva nejsou vítána, 
ta z klobouku budou tahána. 
A až se skončí vaše hraní, 

tancovat se bude do svítání. 
Na tanec i na drinky. 

zveme všechny fanoušky i fanynky. 
 

Tak eště raz, ať přindeš včas! 
 

KDY:  11.1.2014 

KDE:   Rybí sokolovna 

PREZENTACE:  od 8:30-9:00 

STARTOVNÉ:  30 Kč 
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 V soutěži u příležitosti konání vánoční výstavy panenek probíhala tipovací soutěž. 
Šaty na vystavenou panenku, jejíž dobu zhotovení měli diváci tipnout, se vyrobí za pět 
dnů. Správní odpověď se tedy skrývala pod písmenem C). Z celkem 47 tipujících bylo 
jen  deset odpovědí správně a z nich byla vylosována Kateřina Červenková. Výherkyni    
gratulujeme! 
 
 V rámci výstavy bylo vybráno dobrovolné vstupné ve výši 2500 Kč. Společně se 
vstupným z divadelního představení Don Kichot de la Ancha a které činilo shodou     
okolností také 2500 Kč, byl celý výtěžek zaslán Dětskému domovu v Novém Jičíně,  
Revoluční ulice. 
 
Všem dárcům z obou kulturních akcí patří srdečný dík!  
 
Do nového roku Vám přeji především pevné zdraví a na viděnou na akcích kulturní    
komise.                            Pavel Lichnovský, předseda kulturní komise  
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 Na základě usnesení představenstva akciové společnosti SmVaK byly 
v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností 
od  1. ledna 2014 takto: 

            Cena v Kč / m
3 

 

Voda pitná (vodné)                33,08 Kč/ m
3 
(bez DPH)         38,04 (vč. 15% DPH) 

    
Voda odvedená (stočné)         30,48 Kč / m

3 
(bez DPH)        35,05 (vč. 15% DPH) 

    
     Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následují-
cím po 1. lednu 2014, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů 
mezi odběratelem a dodavatelem. 
 

VISAČKA   na  vývoz popelnice 60 Kč 
     (vývoz v úterý lichého týdne) 
 
ZA  PSA (hradí se do konce února 2014 v  hotovosti na obecním úřadu nebo 

na účet obce   č. 1766493309/0800)   
* za prvního psa 120 Kč 
* za druhého a každého dalšího psa (téhož majitele)  300 Kč 
 
 

ROČNÍ  ČLENSKÝ  POPLATEK  V OBECNÍ KNIHOVNĚ: 
děti do 18-ti let a studenti 20 Kč 
dospělí 50 Kč. 

 
ZPRAVODAJ zdarma 
Rada obce na svém posledním zasedání v roce 2013 rozhodla, že Rybský     
zpravodaj bude od nového roku poskytován občanům zdarma. Přejeme si, aby 
informace, které v nich najdete, byly pro Vás přínosné a inspirující. 
 

Za Radu obce Rybí Marie Janečková  



7 

Kondiční cvičení  

 

Ženy, holky – přijďte do Sokolky! Cvičíme každou 

středu od 19 do 20h. Po Novém roce začínáme 

zase od 8. ledna a rády mezi sebou uvítáme nové 

tváře..  

Vše je o tom jen chtít a zacvičit si s námi. Udělat 

tím něco pro své tělo, zdraví a přijít mezi nás! 

 

Budeme se těšit 

Barča Mužíková a Jarka Pochylová 

V minulém týdnu byly nalezeny v obci Rybí  

brýle na čtení.  

Více informací na obecním úřadě. 
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Ve středu 11. prosince 2013 se v sále Besedy konalo 17. zasedání zastupitelstva obce,  kterého se 
zúčastnilo 13 členů zastupitelstva a 7 občanů. 
 

Zastupitelstvo na zasedání projednalo a přijalo toto usnesení: 
(Hlasování: pro - proti - zdrželo se) 

277. schvaluje program  17. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;                  (12-0-0) 
 
278. schvaluje, aby diskuse probíhala ke každému bodu programu zvlášť;                 (12-0-0) 
 
279. schvaluje návrhovou komisi ve složení: Bc. Jaromír Havrlant (předseda),                       (12-0-1) 

   Ing. Jiří Kudělka a RNDr. Alena Kvitová (členové) 
 ověřovatele zápisu: Petr Skalka a David Bajer 
 zapisovatelku:  Jana Marková 

 

280. bere na vědomí plnění usnesení přijatých na 16. zasedání Zastupitelstva obce Rybí dne 11.9.2013; 
                  

281. schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2014 (viz příloha);                 (13-0-0) 
 

282. bere na vědomí  zprávu finančního výboru o své činnosti za rok 2013;                 (13-0-0) 
         
283. bere na vědomí  zprávu kontrolního výboru o své činnosti za rok 2013;                 (13-0-0) 
 
284. schvaluje  převedení pravomoci zastupitelstva na radu obce provést rozpočtové opatření na straně   
 výdajů ve výši  1.000.000,- Kč (dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR) převedením této částky 
 do   rezervy;              (13-0-0) 
 
285. bere na vědomí  přehled rozpočtových opatření přijatých radou obce v roce 2013;               (13-0-0) 
 
286. schvaluje  dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění odvozu odpadu uzavřené mezi obcí Libhošť a obcí Rybí; 
                                       (12-0-1) 
 

287. bere na vědomí   účast obce Rybí na projektu Nového Jičína „Nový Jičín - vstříc sociálním službám“; 
                              (13-0-0) 
 

288. bere na vědomí   Závěrečný účet DSO Sdružení povodí Sedlnice za rok 2012 včetně Zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení povodí Sedlnice, IČ 70237093 za rok 
2012;                         (13-0-0) 

 

289. schvaluje  smlouvu o dílo mezi DSO Sdružením povodí Sedlnice se sídlem Závišice 115 a společností 
 Envipartner, s.r.o. se sídlem Brno – Štýřice, Vídeňská 55, jejímž předmětem je zpracování projektové 
 dokumentace s názvem „Zkvalitňování nakládání s odpady obcí povodí Sedlnice“;            (12-0-1) 
 

290. bere na vědomí, že DSO Sdružení povodí Sedlnice se stalo nositelem projektu meziobecní spolupráce 
 a uzavřelo smlouvu o vzájemné spolupráci se svazem měst a obcí ČR;                                  (12-0-1) 
 
291. schvaluje  poskytnutí finančního daru ve výši  30.000,- Kč;                            (12-0-1) 
 

292. neschvaluje  pověření starostky obce podáním žaloby na určení vlastníka komunikace v Sirkové 
 směr Nový Jičín;                                  (1-9-3) 
 

293. bere na vědomí  postup při řešení určení vlastníka komunikace v Sirkové;             (13-0-0) 
 

294. pověřuje   radu obce řešením zpevnění místní komunikace parc. č. 49;                       (13-0-0) 
 

295. schvaluje  rozpočtové opatření č.14;                                   (13-0-0) 
 

296. bere na vědomí  informace starostky. 

Ze zasedání  

 zastupitelstva obce 
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Ze zasedání rady obce  

Rada obce na svém 78. zasedání dne 25.11.2013 
projednala a při jala toto usnesení:  

schvaluje  poskytnutí finančního příspěvku na   
zakoupení mikulášské nadílky dětem ve farnosti 
Rybí; 
 

schvaluje  poskytnutí finančního příspěvku na      
zakoupení cen pro účastníky tradičního pingpongo-
vého turnaje – Memoriál Jaroslava Kvity a  
schvaluje snížení poplatku za pronájem sálu     
kulturního domu Beseda na polovinu; 
 

schvaluje  Klubu českých turistů Kopřivnice      
snížení poplatku za pronájem sálu kulturního domu 
Beseda na polovinu na zakončení tradiční turistic-
ké akce „Poslední šlápota“; 
 

bere na vědomí  návrh kalendáře „Rybí 2014“; 
 
schvaluje  Plán inventur v souladu s ust. § 5 vyhl. 

č. 270/2010 Sb.,  

schvaluje  provedení inventarizace majetku a        
závazků obce Rybí k 31. 12. 2013 a složení in-
ventarizační komise; 

 
schvaluje  zadání veřejné zakázky na zhotovitele 

„Územního plánu Rybí“ a návrh obchodních pod-
mínek – smlouvy o dílo a dále  

schvaluje  seznam oslovených uchazečů:  
Ing. arch. Jaroslav Haluza, Hynaisova 3, Ostrava-

Mariánské Hory, 709 00   
Atelier Archplan Ostrava s.r.o., Martinovská 3168, 

Ostrava-Martinov, 723 00   
Urbanistické středisko Ostrava, Spartakovců 3,     

Ostrava-Poruba, 708 00 
Ing. arch. Dita Kunetková, Svatopluka Čecha 513, 

760 01 Zlín   
Rusticus, Ing. arch. Pavel Pazdziora, Slovanská 10, 

Nový Jičín, 741 01  
 

Rada obce na svém 79. zasedání dne 11.12.2013 
projednala a při jala toto usnesení:  

schvaluje  „Dohodu o narovnání“ mezi obcí Rybí 
se sídlem Rybí 380 a Moravskoslezským krajem 
se sídlem 28. října 117 Ostrava a pověřuje       
starostku podpisem; 
 
schvaluje  Smlouvu o právu provést stavbu do-
movní ČOV včetně kanalizace na pozemku 922/2 
k.ú. Rybí, uzavřenou mezi obcí Rybí a D. a H. J. a 
V. a V. K. bytem Rybí a pověřuje starostku jejím 
podpisem; 
 
bere na vědomí  žádost ing. L. P., bytem Štram-
berk o pořízení změny územního plánu 
v katastrálním území Obce Rybí na pozemku    
parcelní číslo 326/3;  
 
souhlasí s vyřazením předmětů z majetku ve   
Školní jídelně MŠ Rybí k  31.12.2013 dle předlože-
né  žádosti. 

schvaluje navýšení kapacity Školní jídelny MŠ  Rybí 
ze 120 na 140 a navýšení kapacity Školní jídelny – 
výdejny v ZŠ Adolfa Zábranského Rybí z 60 na 80; 
 
bere na vědomí   informaci o cenách za uložení   
odpadů firmou Asompo a.s. se sídlem Životice u   
Nového Jičína 194 na rok 2014  
 
bere na vědomí  nabídku Generali Pojišťovny a.s. 
na pojištění majetku a odpovědnosti za škodu,  a 
souhlasí zůstat u České pojišťovny a to z důvodu 
všeobecně výhodné nabídky; 
 
schvaluje  uzavřít objednávku na provedení doprav-
ního značení na místních komunikacích v obci Rybí 
s firmou Slumeko se sídlem Štefánikova, Kopřivnice; 
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Sousedské vztahy  
podle nového občanského zákoníku 

 

Jak je obecně známo, od 1. 1. 2014 nabude účinnosti zákon č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „nový občanský záko-
ník“ nebo „NOZ“), který zrušuje a nahrazuje dosavadní zákon č. 
40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „dosavadní občanský zákoník“) a mnoho další právních předpisů (celkem se 
jedná o více než 100 právních předpisů). Dle autorů NOZ je smyslem a účelem nového 
občanského zákoníku, až na výjimky upravit soukromá práva, povinnosti a postavení 
osob v jednom kodexu. Vzhledem k tomu, že NOZ zaujímá rozsáhlou materii (obsahuje 
3081 paragrafů), zabývá se tento příspěvek jen převážně úpravou sousedských vztahů. 

Rada obce na svém 80. zasedání dne 19.12.2013 
projednala a při jala toto usnesení:  

bere na vědomí  zprávu o vyúčtování neinves-
tiční dotace společnosti SONS – sjednocené 
organizace nevidomých a slabozrakých ČR; 
 
bere na vědomí  zprávu o vyúčtování neinves-
tiční dotace společnosti Slezská diakonie –  
střediska Karmel Tichá; 
 
bere na vědomí  zprávu o vyúčtování neinves-
tiční dotace společnosti Centra pro zdravotně 
postižené detašované pracoviště Nový Jičín se 
sídlem Sokolovská 9, Nový Jičín; 
 
bere na vědomí  zprávu o vyúčtování neinves-
tiční dotace společnosti Školy života se sídlem 
Nový Jičín; 
 
schvaluje  nabídku společnosti Solich a Stavař 
s.r.o. se sídlem Husická 249/6 Vřesina na pro-
vedení zateplení stropu domu čp. 261 a  
pověřuje starostku uzavřením objednávky 
s touto firmou; 

 
schvaluje  zrušení poplatku za Rybský zpravo-
daj; 
 
schvaluje  rozpočtové opatření č. 15; 

schvaluje  návrh výzvy k podání nabídky zadá-
vací dokumentace pro veřejnou zakázku malé-
ho  rozsahu na stavení práce „Rekonstrukce 
veřejného osvětlení v obci Rybí“, dále 
schvaluje   návrh obchodních podmínek - 
smlouvu o dílo  
a  seznam vyzvaných dodavatelů:  

GBELEKTROSERVIS spol.s.r.o., Nový 
Jičín – Rybníčky 247/26,741 01 Nový 
Jičín, IČ 48401633 

AXMA s.r.o., Koněvova 208/103, 173 00 
Ostrava, IČ 27791726 

ARPEX MORAVA s.r.o., Teslova 873/2, 
702 00 Ostrava, IČ 26809559 

ADEN LP s.r.o., Jeseník nad Odrou 28, 
742 33 Jeseník n. Odrou 

Vlastimil Zelenka, Skalky 2094/96, 741 
01 Nový Jičín   

schvaluje   hodnotící komisi ve složení: 
Martin Lapčík, Jaromír Havrlant (odborník 
elektro), David Bajer (odborník elektro), 
Jaromír Marek, Petr Skalka, Marie Janeč-
ková, Jiří Honeš; 
 

schvaluje   vítěze veřejné zakázky „Zpracování 
územního plánu Rybí“ – Ateliér Urbi Ing. arch. 
Jana Benešová se sídlem Talichova 634/39 Br-
no se ziskem 100 bodů a  
pověřuje   starostku uzavřením smlouvy o dílo. 
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Sousedskými vztahy se NOZ věnuje v § 1013 a násl. Tyto vztahy jsou součástí   

vlastnického práva, které je jedno z věcných práv, která jsou v NOZ označena jako    
absolutní majetková práva. Význam věcných práv jako absolutních majetkových práv 
lze nejlépe vysvětlit porovnáním s právem závazkovým, k němuž věcná práva tradičně 
tvoří párovou a zrcadlově opačnou kategorii. Závazek označuje vztah mezi věřitelem a 
dlužníkem, jehož obsahem jsou práva a povinnosti těchto dvou (či více) osob pouze 
v rámci tohoto vztahu. Naproti tomu věcná práva jsou charakterizována vztahem osoby 
k věci, jejíž právní osud sledují. Projevuje se to tak, že působí i vně závazku, tedy vůči 
neomezenému okruhu dalších osob, které jsou povinny zdržet se zásahů do práva a 
strpět jeho výkon oprávněným. Jako příklad lze uvést kupujícího, který se stal vlastní-
kem rodinného domu, k němuž nabyl věcné právo. Všechny ostatní osoby (včetně    
prodávajícího) musí respektovat jeho práva – nesmí mu věc např. poškodit a zničit.   
Absolutní účinky mají pouze ta majetková práva, o nichž to zákon stanoví, jejich výčet 
nelze rozšiřovat. Stejně jako podle dosavadního občanského zákoníku řadí NOZ mezi 
věcná práva držbu, vlastnické právo, právo zástavní, zadržovací a práva odpovídající 
věcným břemenům. K nemovitostem NOZ nově umožňuje zřídit i právo stavby či někte-
rou z výhrad ke kupní smlouvě (§ 2128), např. zákaz zcizení nebo zatížení, výhradu 
vlastnického práva či ujednání o koupi na zkoušku. Pro věcná práva je typická jejich  
veřejnost, neboť existenci těchto práv je často možné ověřit ve veřejných seznamech, 
z nichž nejvýznamnější je katastr nemovitostí. Je nutné upozornit, že od ustanovení o 
věcných právech se lze odchýlit ujednáním s účinky vůči třetím osobám, jen pokud to 
zákon připouští. Tímto se odlišují od vztahů závazkových, kde je stranám ponechána 
mnohem větší míra volnosti, aby si svá práva a povinnosti vymezily podle svých potřeb. 

 
 

Předmět vlastnického práva 
 

Předmětem vlastnictví může být vše, co někomu patří, všechny jeho věci hmotné 
i nehmotné. NOZ zavádí nové pojetí věci v právním smyslu, za kterou se považuje vše, 
co je rozdílné od osoby a slouží k potřebě lidí. Rozdělení věcí a jejich vymezení         
obsahuje § 489 a násl. Zde je vhodné např. upozornit na nové vymezení součástí       
pozemku (§ 506–509), kterým je např. nejen prostor nad povrchem i pod povrchem, ale 
i stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení s výjimkou staveb dočasných, včetně toho 
co, je zapuštěno v pozemku nebo upevněno na zdech. K zajištění jednoty stavby a     
pozemku je potom stanoveno, že stavba, která nebyla před účinností NOZ součástí    
pozemku se stává jeho součástí, měla-li 1. 1. 2014 téhož vlastníka. Nemá-li stavba a 
pozemek téhož vlastníka, zůstávají tyto věci samostatnými nemovitými věcmi, přičemž 
vlastníku stavby vzniká předkupní právo k pozemku, na němž stavba stojí a vlastníku 
pozemku vzniká předkupní právo k této stavbě. Stanou-li se pozemek i stavba        
vlastnictvím téhož vlastníka, přestane být stavba samostatnou věcí a stane se součástí 
pozemku, na němž je zřízena. 
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Obsah a omezení vlastnického práva 
 
Obsahem vlastnického práva je možnost vlastníka se svým vlastnictvím v mezích 

právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit. Vlastníku se však zakazu-
je nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat  
takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit. 

Mimo uvedené obecné omezení vlastnického práva stanovuje NOZ speciální omeze-
ní zákazem imisí (§ 1013 NOZ). Jedná se o povinnost vlastníka zdržet se všeho, co   
působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné 
účinky vnikají na pozemek jiného vlastníka (tedy nejen přímého souseda) v míře        
nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku. To platí 
i o vnikání zvířat. Může se jednat o vnikání nejen chovaných zvířat, ale i o případy, kdy 
se na cizím pozemku přemnoží např. hlodavci nebo škodlivý hmyz a vnikají na soused-
ní pozemek nad míru přiměřenou místním poměrům. Dále je zakázáno přímo přivádět 
imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň       
obtěžování souseda, ledaže že je k tomu zvláštní důvod. Přímé imise jsou přímým po-
kračováním vlastníkovy činnosti (např. svádění vody trativodem na sousední pozemek), 
nepřímé nejsou přímo vyvolány touto činností, nýbrž jsou jen jejím volným následkem 
podmíněným přírodními vlivy (spad popílku, šíření hluku, množení hlodavců na pozem-
ku neužívaném nebo nenáležitě obstarávaném apod.). Nepřímé emise jsou zakázány, 
ovšem jen za podmínky, že jsou nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují 
obvyklé užívání pozemku v daném místě. NOZ upravuje také tzv. privilegované imise, 
které vznikají jako důsledek úředně schváleného zařízení. Přivádění těchto imisí na po-
zemek jiného vlastníka nelze zakázat za předpokladu, že jejich rozsah nepřekračuje 
schválený rozsah. Soused má v tomto případě právo jen na náhradu újmy v penězích a 
to i když byla tato újma způsobena okolnostmi, k nimž se při úředním projednávání     
nepřihlédlo. 

 
 

Cizí věc či zvíře na pozemku 
 
Ustanovení § 1014 – 1015 NOZ obsahují pravidla, pro případ, že se na cizím         

pozemku ocitne něčí movitá věc. Zde je vlastník pozemku povinen bez zbytečného    
odkladu věc vydat jejímu vlastníkovi, popř. tomu, kdo ji měl u sebe. Jinak musí vlastníku 
věci umožnit vstoupit na svůj pozemek a věc si vyhledat a odnést. Stejně tak může 
vlastník stíhat na cizím pozemku chované zvíře nebo roj včel. Chovaným zvířetem se 
zde rozumí jakékoliv zvíře, které vlastník má ve vlastnictví, ať již jde o zvíře domácí, 
anebo sice divoké, ale zajaté nebo zkrocené. Uvedené pravidlo při vnikání zvířete na 
cizí pozemek se nevztahuje na jednotlivé včely, neboť vlet jednotlivých včel na cizí     
pozemek se posuzuje jako imise uvedené v § 1013 NOZ. Zpravidla půjde o nepřímé 
imise posuzované co do přípustnosti podle kritéria míry přiměřené místním poměrům.  
O přímé imise se bude jednat při umístění úlů na samé hranici vlastníkova pozemku a 
jejich nasměrování čelem k pozemku souseda. Vlastník včel přirozeně na cizím pozem-
ku jednotlivé včely stíhat nemůže. Jednotlivé včely na cizím pozemku se považují 
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za věc ničí, resp. za zvíře, které nikomu nepatří, takže soused ani jejich zabitím neruší 
vlastnické právo souseda. Naproti tomu vzlétnutí včelího roje není imisí, protože pro něj 
platí jiná pravidla. Vlétne-li roj na cizí pozemek, jde stále o vlastnictví vlastníka roje,     
tudíž vlastník pozemku nesmí cizí vlastnictví poškozovat. Jinak je tomu, vletí-li roj včel 
do cizího obsazeného úlu, v takovém případě nabývá vlastník úlu vlastnické právo 
k roji, aniž by byl povinen k náhradě. Ustanovením o roji včel není ovšem dotčena veřej-
noprávní povinnost utratit roj neznámého původu dle vyhl. 299/2003 Sb. o opatřeních 
pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka.          
Způsobila-li movitá věc, zvíře, roj včel nebo samotné její vyhledávání či odnesení 
z cizího pozemku škodu má vlastník pozemku nárok na její náhradu. Vlastník pozemku 
může zadržet movitou věc, na rozdíl od zvířat či roje včel, která způsobila škodu, dokud 
neobdrží jistotu nebo náhradu škody. 

 
 

Stromy a jiné rostliny přesahující na sousední pozemek 
 
Ustanovení § 1016 – 1017 NOZ se zabývá otázkami souvisejícími se stromy a jinými 

rostlinami na sousedních pozemcích. Podle dosavadního občanského zákoníku plody 
na rostlinách náležely vlastníkovi rostlin, kterému musí být sousedem umožněno, aby je 
očesal, byť by byl přístup k nim možný pouze ze sousedního pozemku. Nově podle 
NOZ plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží vlastníkovi sousední-
ho pozemku. To neplatí, je-li sousední pozemek veřejným statkem. Přerůstají-li kořeny 
nebo přesahují-li větve stromu na sousední pozemek, může je soused odstranit až poté 
co tak vlastník neučinil, přestože ho o to soused požádal. Soused tak smí učinit šetrným 
způsobem a ve vhodné roční době za předpokladu, že mu to působní škodu nebo jiné 
obtíže, které převyšují zájem na nedotčeném zachování stromu. Sousedovi také náleží, 
co z odstraněných kořenů a větví získá. Části jiných rostlin přesahujících na sousední 
pozemek může soused odstranit šetrným způsobem bez dalšího omezení. 

 
Není-li na sousedním pozemku les nebo sad, netvoří-li stromy rozhradu nebo nejed-

ná-li se o zvlášť chráněný strom, může vlastník pozemku požadovat, má-li pro to        
rozumný důvod, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice 
pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil. Takový rozumný důvod 
bude mít např. vlastník zemědělského pozemku, počne-li soused v těsné blízkosti    
hraniční čáry sázet stromy, které hrozí v budoucnu vyčerpat podstatnou měrou podzem-
ní vláhu i pod zemědělským pozemkem nebo které hrozí v budoucnu tento pozemek  
zastínit apod. Stejně tak bude mít např. vlastník pozemku s domem nedaleko hraniční 
čáry rozumný důvod bránit se, zasadí-li soused při hraniční čáře např. mladý exemplář 
jírovce maďalu, protože kořeny vzrostlého jedince tohoto druhu mohou dům vážně     
poškodit. Žádat odstranění stromu může soused pouze, nebrání-li tomu jiné právní 
předpisy, zejména zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Za předpokladu, 
že jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy 
dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hrani-
ce pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m. 
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Úpravy pozemků a stavební práce v sousedských vztazích 
 
Úpravami pozemků a stavebními pracemi na nich se zabývá ust. § 1018 – 1022 

NOZ. Vlastník pozemku nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami po-
zemku nebo úpravami stavby na něm zřízené bez toho, že by učinil dostatečné opatření 
na upevnění stavby nebo pozemku. Vlastník pozemku má právo požadovat, aby soused 
upravil stavbu na sousedním pozemku tak, aby ze stavby nestékala voda nebo nepadal 
sníh nebo led na jeho pozemek. Stéká-li však na pozemek přirozeným způsobem 
z výše položeného pozemku voda, zejména pokud tam pramení či v důsledku deště ne-
bo oblevy, nemůže soused požadovat, aby vlastník tohoto pozemku svůj pozemek upra-
vil. Je-li pro níže položený pozemek nutný přítok vody, může soused na vlastníku výše 
položeného pozemku požadovat, aby odtoku vody nebránil v rozsahu, ve kterém vodu 
sám nepotřebuje. 

 
Nově NOZ umožňuje vlastníku pozemku zabránit sousedovi, aby v těsné blízkosti 

společné hranice pozemků zřídil stavbu. Stavbou se rozumí jakákoliv stavba (ať trvalá 
nebo dočasná, ať stavba spojená pevně základy s pozemkem nebo stavba s vlastností 
movité věci). Jedná se opatření preventivní povahy, jehož účelem je předem zabránit 
narušení sousedských práv, např. při hrozbě zastínění sousedního pozemku nebo při 
hrozbě vnikání chovaných zvířat (např. slepic) na sousední pozemek. Uplatnění tohoto 
práva je vázáno na rozumný důvod na straně oprávněného, který se posoudí podle ob-
jektivních hledisek se zřetelem k místním poměrům a k tomu, co na sousedovi lze spra-
vedlivě požadovat, aby snášel. Rovněž posouzení toho, co je těsnou blízkostí, záleží na 
místních poměrech i na druhu zřizované stavby. Podpůrně lze využít kritéria stanovená 
předpisy stavebního práva (vyhlášku č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 
stavby, v platném znění). Uvedené právo vlastníka pozemku, se nedotýká případů, kdy 
si soused opatří k zřízení stavby veřejnoprávní titul (zejména stavební povolení). 
V těchto případech se uplatní ustanovení § 1004 NOZ o ohrožení držby, podle kterého 
je-li držitel prováděním stavby ohrožen v držbě nemovité věci a nezajistí-li se proti němu 
stavebník cestou práva, může se ohrožený držitel domáhat zákazu provádění stavby. 
Zákazu se však držitel domáhat nemůže v případě, že ve správním řízení, jehož byl 
účastníkem, neuplatnil své námitky k žádosti o povolení takové stavby, ač tak učinit 
mohl. 

 
Vlastník je povinen umožnit sousedovi vstup na svůj pozemek v době, rozsahu 

a způsobem, které jsou nezbytné k údržbě sousedního pozemku nebo k hospodaření 
na něm, nelze-li tohoto účelu dosáhnout jinak. Podle NOZ tedy není možné, aby soused 
vnikal na další pozemek jen za účelem dosažení vlastní úspory apod., existuje-li mož-
nost dosáhnout téhož jinak, byť nákladněji. Způsobí-li vlastník sousedovi při uvedené 
údržbě škodu, je povinen ji nahradit. 

Nemůže-li se stavba stavět nebo bourat, nebo nemůže-li se opravit nebo obnovit    
jinak než užitím sousedního pozemku, má vlastník právo po sousedovi požadovat, aby 
za přiměřenou náhradu snášel, co je pro tyto práce potřebné. Žádosti nelze vyhovět, 
převyšuje-li sousedův zájem na nerušeném užívání pozemku zájem na provedení prací. 
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Právní režim prostoru nad i pod povrchem pozemku 
 
Prostor nad i pod povrchem pozemku může být vzhledem k vývoji techniky využíván 

nejrůznějším způsobem, na který již nyní pamatují nejrůznější právní předpisy, které 
vlastníka omezují rozličným způsobem. Na případy, na které nelze aplikovat zvláštní 
právní předpis, pamatuje ustanovení § 1023 NOZ upravující obecný právní režim pro-
storu nad i pod povrchem pozemku, podle kterého je-li tu důležitý důvod a nemá-li vlast-
ník rozumný důvod tomu bránit, musí vlastník strpět užívání prostoru nad nebo pod po-
zemkem. Dojde-li však ke změně poměrů, tj. odpadne-li důležitý důvod, nemůže osoba, 
která ony prostory využívala, z tohoto pro sebe odvodit nějaké další právo do budoucna. 
Bylo-li však v této souvislosti zřízeno v době, kdy tu důležitý důvod ještě byl, úředně 
schválené zařízení, což se mohlo stát i s velkými náklady, nemůže vlastník pozemku 
požadovat odstranění takového zařízení, nýbrž jen žádat o náhradu škody. 

 
 

Rozhrady 
 

Rozhrada je cokoli, co rozděluje dva pozemky. Rozhrady, jejichž právní režim      
upravuje ust. § 1024–1028 NOZ, ukazují patrné hranice mezi pozemky, ať již přirozené 
či umělé, např. zeď, živý plot, mez, stromová alej. Pokud jde o vlastnické právo 
k rozhradě, uplatňuje NOZ vyvratitelnou domněnku, že tam, kde není jasné, komu 
z vlastníků sousedních pozemků rozhrada náleží, náleží oběma vlastníkům společně. 
Společnou zeď může každý užívat na své straně až do poloviny její tloušťky a zřídit v ní 
výklenky tam, kde na druhé straně nejsou. Nesmí však učinit nic, co zeď ohrozí nebo co 
sousedovi překáží v užívání jeho části. V případě jiných druhů rozhrad než zdí, se     
postupuje analogicky. Kde jsou rozhrady dvojité nebo, kde je vlastnictví rozděleno, tzn. 
kde je nepochybné, jaká rozhrada náleží jednomu či druhému z vlastníků sousedního 
pozemku, udržuje každý svým nákladem, co mu patří. 

Vlastník není povinen znovu postavit rozpadlou zeď, plot nebo obnovit jinou          
rozhradu, musí ji však udržovat v dobrém stavu, hrozí-li následkem jejího poškození 
sousedovi škoda. To ovšem nezasahuje do veřejnoprávních povinností, které stanoví 
zvláštní právní předpisy, např. na úseku státní památkové péče. Dojde-li však 
k takovému narušení rozhrady, že hrozí, že se hranice mezi pozemky stane neznatelná, 
má každý soused právo požadovat opravu nebo obnovení rozhrady. 

Na návrh souseda a po zjištění stanoviska stavebního úřadu může soud uložit    
vlastníkovi pozemku povinnost pozemek oplotit, je-li to potřebné k zajištění nerušeného 
výkonu sousedova vlastnického práva a nebrání-li to účelnému užívání dalších           
pozemků. 

Jsou-li hranice mezi pozemky neznatelné nebo pochybné, má každý soused právo 
požadovat, aby je soud určil podle poslední pokojné držby. Nelze-li ji zjistit, určí soud 
hranici podle slušného uvážení. 

 

Nezbytná cesta 
 

Ust. § 1029–1036 NOZ upravuje právo zřízení nezbytné cesty. Možnost žádat 
po sousedovi a v případě jeho nesouhlasu u soudu zřízení nezbytné cesty je poskytnuta 
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vlastníkovi té nemovitosti, která postrádá dostatečné spojení s veřejnou cestou, tak aby 
svou nemovitou věc mohl řádně užívat. Dosažení pohodlnějšího spojení však důvodem 
pro zřízení nezbytné cesty není. Zvažuje se zde jak potřeba osoby požadující zřízení 
nezbytné cesty, tak zájem vlastníka sousedního pozemku, jehož vlastnické právo má 
být omezeno. Obojí zájmy musí být vyváženy. Nezbytnou cestu soud nepovolí, převýší-
li škoda na nemovité věci souseda zřejmě výhodu nezbytné cesty, způsobil-li si          
nedostatek přístupu z hrubé nedbalosti či úmyslně ten, kdo o nezbytnou cestu žádá,   
nebo žádá-li se nezbytná cesta jen za účelem pohodlnějšího spojení. Dále musí být  
rovněž zváženo, jde-li o případ, kdy se potřebnému vlastníkovi umožní spoluužívání již 
existující cesty souseda, anebo zřízení cesty nové, protože druhým z uvedených    
opatření se do sousedova vlastnického práva zasáhne podstatněji. Obklopuje-li nemovi-
tost bez přístupu několik sousedních pozemků, povolí se nezbytná cesta jen přes jeden 
z nich, přičemž se uváží nejpřirozenější přístup. Ztratí-li nemovitost spojení s veřejnou 
cestou proto, že pozemek byl rozdělen, lze žádat nezbytnou cestu  jen po osobě, která 
se na dělení podílela a to bez úplaty. 

 
Vlastníku sousedního pozemku je umožněno požadovat po tom, kdo si nezbytnou 

cestu nárokuje, aby vykoupil pozemek zasažený zřízením nově vybudované umělé  
cesty. Přitom je nutno pamatovat na to, že se taková změna vlastnických poměrů může 
záporně promítnout i do hodnoty zbývajícího nemovitého majetku tohoto vlastníka, a tudíž i 

to musí být zohledněno při stanovení kupní ceny. 
Nezbytnou cestu lze povolit jen za úplatu, která může být hrazena i ve formě splátek. Vedle 

úplaty poskytne vlastník nemovitosti, v jehož prospěch byla nezbytná cesta povolena, jistotu 
přiměřenou případné škodě způsobené na dotčeném pozemku, vyjma případů, kdy je zřejmé, 
že tu riziko takových škod není. Dotčením sousedního pozemku mohou být v odůvodněných 
případech zasažena i práva dalších osob, nejen vlastníka. Jedná se zejména o oprávněné 
z práva věcného břemene, zástavního věřitele či oprávněného z předkupního práva. Má-li být 
zřízením nezbytné cesty dotčeno věcné právo těchto osob, poskytuje se plnění i těmto       
osobám. Jinak je tomu, jde-li o závazková práva třetí osoby (typicky půjde o případy nájmů  
nebo pachtu). Taková třetí osoba může odškodnění požadovat jen proti vlastníku sousedního 
pozemku, který je vůči ní ve smluvním poměru. 

Je-li povoleno zřídit na dotčeném pozemku nezbytnou cestu jako umělou, zřizuje a udržuje 
ji ten, v jehož prospěch byla povolena. 

Pomine-li příčina, pro niž byla nezbytná cesta povolena, přičemž oprávněná strana nemá 
oprávněného důvodu pro její zachování, soud na návrh vlastníka dotčeného pozemku          
nezbytnou cestu zruší. Při zániku práva nezbytné cesty se úplata nevrací, složená jistota se 
však vypořádá. 

 
Vzhledem k tomu, že je v naší společnosti občas snaha vykládat právní předpisy proti jejich 

smyslu, zabývá se NOZ i obecnými výkladovými pravidly (§ 2), zásadami soukromého práva (§ 
3) a pravidly pro užívání tohoto zákona (§ 10). Při výkladu jakýchkoliv ustanovení je nutné mít 
tyto výkladová ustanovení na zřeteli. Při aplikaci zákona je proto vhodné se nejprve zamyslet 
nad smyslem aplikovaného ustanovení a až následně se zabývat významem jednotlivých slov 
a jejich vzájemným souvislostem, nikdo se totiž podle výslovné dikce ust. § 2 odst. 2 NOZ    
nesmí dovolávat slov právního předpisu proti jeho smyslu. 

 
Čerpáno z NOZ, z jeho důvodové zprávy a poznámek autora. 

JUDr. Rostislav Michálek 
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GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ 
Samostatný odbor komunikace a mezinárodních vztahů 

Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 
Tel.: 257 044 025 

 

Změny u daně z nemovitostí - jak se nás dotknou? 
Některé změny daň sníží, jiné zvýší.  
 

Poplatníkovi, který vlastní kromě bytu/nebytového prostoru a podílu na společných částech domu i podíl na 
společném pozemku přesahujícím zastavěnou plochu domu nebo na pozemcích užívaných společně s 
jednotkami, se daň může nepatrně zvýšit. Stane se tak v důsledku vynásobení podlahové plochy 
bytu/nebytového prostoru novým koeficientem 1,22, zohledňujícím existenci tohoto pozemku, který již nově 
nebude předmětem daně z pozemků. Vlastníkovi bytu/nebytového prostoru v domě, který zcela pokrývá 
plochu vlastněného pozemku, se nic nemění. Základem pro výpočet jeho daně zůstává podlahová plocha 
vynásobená stávajícím koeficientem 1,20. V prvním případě (zvýšení daně) majitel nemusí podávat nové 
daňové přiznání, původní daň mu přepočte a vyměří správce daně z moci úřední. 
Ve všech ostatních případech při změně okolností rozhodných pro vyměření daně nebo osoby poplatníka, je 
potřeba daňové přiznání (případně dílčí daňové přiznání) podat správci daně do 31. ledna.  

U vícepodlažních staveb pro podnikání dojde ke zvýšení základní sazby daně jen v případě, že každé další 
nadzemní podlaží přesahuje jednu třetinu zastavěné plochy stavby. Oproti současnému stavu, kdy podnikatel 
platí daň za každé další nadzemní podlaží bez ohledu na velikost plochy, tak v řadě případů dojde fakticky ke 
snížení daně z těchto staveb.  

Novinkou dále je, že do zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání náleží i pozemky, jejichž povrch je zpevněn 
vlečkou, přičemž vlečky již nebudou předmětem daně ze staveb.  To reálně znamená snížení stávající výše daně 
z pozemků. 

Pozemky určené k zastavění vybranými stavbami (vodárny, kanalizační zařízení, stavby rozvodných zařízení a 
stavby pro veřejnou dopravu) budou nově do doby dokončení výstavby zdaňovány jako pozemky stavební. 

Zákon též mění pojmy a názvosloví. Například stavbami podléhajícími dani ze staveb a jednotek se nyní rozumí 
budovy, inženýrské stavby a jednotky (jednotku tvoří byt/nebytový prostor, podíl na společných částech domu 
a podíl na pozemku).  

Poplatníkem daně je nově také svěřenský fond (fond umožňující vyčlenění majetku a jeho oddělenou správu), 
podílový fond, stavebník oprávněný z práva stavby a pachtýř (za obdobných podmínek jako nájemce). 

Uvedené změny bylo nutno provést v souvislosti s přijetím nového Občanského zákoníku. Senát Parlamentu ČR 
proto přijal dne 9. října 2013 zákonné opatření, které mění zákon o dani z nemovitostí (nově zákon o dani 
z nemovitých věcí). Pokud Poslanecká sněmovna toto zákonné opatření schválí, nová právní úprava bude 
účinná od 1.ledna 2014.  

V Praze dne 26. listopadu 2013                                                                                    Ing. Petra Petlachová, tisková mluvčí 
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V  pondělí 20. 1. 2014 bude výpůjční doba knihovny zkrácena, a to od 16.00 do 18.00 hod.  
Poté následuje přednáška Mgr. Petry Milichové. 
 
J. Kahoun    O mašinkách 
Tato knížka je plná vláčků - od nejstarších po Pendolíno. V příbězích nechybí ani děti, trpaslíčci a zví-
řátka. Tyto pohádky na kolejích určitě potěší malé čtenáře. 
 
 
Goscinny & Sempé Nové Mikulášovy patálie - Návrat z prázdnin 
Školní historky, rodinné oslavy k nejrůznějším příležitostem, podařené trapasy i trable s dospělými - to 
vše je v příbězích o malém Mikulášovi. A protože jsou to příběhy humorné, bude se tato kniha dětem 
dobře číst. 
 
 
I. Březinová    Blbnutí s Oscarem 
Již pošesté se můžeme setkat s trojlístkem kamarádek, které tentokrát odjíždějí do Irska na kurz      
angličtiny. Jedou s nimi i jejich kamarádi, jeden z nich pak potká v Dublinu nečekanou lásku.            
Seznamují se s životem spisovatele a dramatika Oscara Wilda, muže radikálních názorů a velkého 
bouřliváka. 
 
J. Matějková   Vladimír Menšík 
Na rozdíl od předchozích, tato kniha přináší život Vladimíra Menšíka tak, jak běžel čas. Nové pohledy 
na jeho bouřlivý životní příběh přinášejí otevřené výpovědi členů jeho rodiny, například syna Petra.  
Také jeho kolegové herci, režiséři a lidé s kterými se potkával při natáčení filmů, přispěli svými       
vzpomínkami do knihy o našem oblíbeném herci. 
 
 
V. Vondruška   Prokletí brněnských řeholníků 
Tentokrát královský prokurátor Oldřich z Chlumu je králem vyslán do Brna, aby vyšetřil krádež staré 
knihy v klášteře tamních minoritů. Ale setkává se záhadnými okolnostmi, které v něm vzbudí            
podezření, že jde o velmi závažnou záležitost. 
 
 
J. Herčík    Zvěrolékař v akci 
Kniha plná příběhů o našich čtyřnohých přátelích. Nahlédneme do kliniky v Horoměřicích a přečteme 
si až neuvěřitelné zvířecí historky. Ve vyprávění Jana Herčíka nechybí humor , láska i dojemné happy 
endingy. 
 
 
J. A. Komenský  Labyrint světa a ráj srdce 
Jedná se o významné křesťanské dílo, které nás přivádí zpět ke kořenům české reformace. Osloví 
všechny generace čtenářů, zvláště proto, že je napsána v současném jazyce, kterému každý           
porozumí. I po téměř 400 letech je až neuvěřitelně aktuální. 
 

Věrka Šustalová, knihovnice 
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Zprávičky ze školičky 

Škola v prosinci 
 

 Rok se s rokem sešel a opět jsme slavili svátky vánoční a vítáme nový rok 2014. 

Celý prosinec ve škole byl ve znamení příprav na tyto svátky. Ve středu 4.12.2013 jsme 

se všichni sešli na Mikulášské besídce, kde si všechny děti pod vedením paní učitelek 

připravili pásmo písniček, básniček, pranostik a koled. Tradičně byl připravený jarmark 

s výstavou, kde se prodaly téměř všechny výtvory. Také bylo připraveno malé             

občerstvení. Výtěžek z prodeje bude použit opět pro děti. 

 

 V prosinci jsme ještě s dětmi navštívili program v Žerotínském zámku v Novém  

Jičíně „Vánoce ve městě“. Také jsme se zapojili do projektu města „Dětský vánoční    

jarmark“, a zašli jsem se podívat na „Čertovskou výstavu“ na Staré poště.  

Pak už jsme jen netrpělivě čekali na vánoční prázdniny, které jsou letos opravdu dlouhé. 

Ve škole se sejdeme až v pondělí 6.1.2014. 

 

 

 

Opět po roce bych chtěla všem  

dětem, občanům obce  

a svým spolupracovníkům ve škole  

popřát do nového roku  

hodně zdraví, štěstí, pohody 

 a úspěchů.  
       

 Mgr. Hana Frydrychová 
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RYBSKÝ   ZPRAVODAJ   č. 1/2014 vydal  Obecní úřad Rybí,  Rybí č. p. 380  dne  30.12.2013 

v počtu  400 výtisků. Připravila  Jana Marková. Telefon / fax: 556 760 181. IČ: 00600741.  

E-mail adresa: obec@rybi.cz.  Webové stránky obce: www.rybi.cz.  

Evidenční číslo zpravodaje:  MK  ČR E 10143.   

Pro Rybjany zdarma jinak 5 Kč za jeden výtisk.     Tisk: Obecní úřad Rybí         .       

Obecní úřad si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje.              Uzávěrka každého čísla: 25. den 

V sobotu 25. ledna 2014 pořádá Turistický oddíl TJ Sokol Rybí  

ZÁJEZD DO TŘEŠTĚ,  

kde navštívíme veřejnosti přístupné betlémy. 

Přihlášky a poplatek 450 Kč odevzdejte do 5.1.2014  

u Jiřího Honeše (u fotbalového hřiště). Tel. 607 727 579  

 Vážení spoluobčané, rádi bychom 

Vás tímto oslovili s nabídkou zapojení se do 

veřejného života nejen v naší obci, ale také v 

jejím okolí. Místní akční skupina (MAS)      

Lašsko, jejíž je naše obec členem, vytvoří    

během ledna skupiny osob (zástupci obcí, 

podnikatelé, zemědělci, sociální pracovníci a 

široká veřejnost), které mají zájem se        

aktivně podílet na rozvoji našeho regionu. Cílem práce těchto skupin je odhalit silné a 

slabé stránky v oblastech veřejného života jako je např. školství, sociální služby,                 

rozvoj podnikání aj. a navrhnout možná řešení těchto problémů. 

Pokud byste měli zájem stát se členem skupiny těchto osob, nebo se o této aktivitě 

či možném členství ve skupině dozvědět více informací, oslovte do 12.1.2014 Marii    

Janečkovou přímo na obecním úřadě nebo napište na e-mail starosta@rybi.cz či        

zatelefonujte na číslo 606 127 321.  

Za MAS Lašsko se těší na viděnou 

Ing. Dalibor Kvita, předseda MAS Lašsko 

mailto:obec@rybi.cz
http://www.rybi.cz/

