INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO Ú ŘADU RAKOV
ZE DNE 23. března 2021

Zpráva o stavu vypracování PD a majetkoprávních záležitostech projektu „Obec Rakov –
splašková kanalizace“
Počátkem loňského roku byly zahájeny práce na nové projektové dokumentaci pro
společné územní a vodoprávní řízení, pro výběrové řízení zhotovitele stavby a realizační
projekt. Taktéž započaly jednání s majiteli dotčených pozemků, kdy byly projednávány
podmínky budoucích věcných břemen nebo směny pozemků. Jelikož se jedná o
vypracování rozsáhlejší projektové dokumentace, byla uzavřena dohoda o jejím
vyhotovení se dvěma firmami (GREEN-PENB s. r. o. Milotice nad Bečvou a Koordinace
staveb s. r. o. Zlín), které založily „Sdružení pro kanalizaci Rakov“. Na jednání v prvních
měsících loňského roku byly stanoveny trasy jednotlivých kanalizačních stok, které pokud
to okolnosti umožňovaly, byly umisťovány přednostně do tzv. zelených, nezpevněných
ploch. V měsících červen – září loňského roku probíhaly osobní jednání s téměř všemi
majiteli rodinných domů naší vesnice, kdy byly zaměřovány jednotlivé vnitřní domovní
přípojky včetně jejich napojení do revizních šachet. Toto zaměření mimo jiné taktéž
stanovilo nutnou hloubku uložení jednotlivých tras kanalizačních stok.
Souběžně s projekční činností byla vedena jednání s jednotlivými majiteli pozemků
dotčených budoucím průběhem kanalizačních stok. Velmi oceňujeme přístup majitelů
pozemků, zejména pak jejich vstřícnost a ochotu dohodnout se na podmínkách ať již
věcných břemen nebo směny pozemků. Jednalo se ve většině o majitele pozemků, kteří
mají své bydliště přímo v Rakově nebo jsou rodáky z naší vesnice a mají k ní velmi blízký
vztah a zejména si uvědomují nutnost vybudování nové splaškové kanalizace a její co
nejméně komplikované budoucí provozování. Za vstřícnost a ochotu jim patří naše
poděkování. Bohužel jak tomu obvykle bývá, vždy se narazí alespoň na jednoho, který
musí být výjimkou. Touto smutnou výjimkou se stal majitel pozemku p. č. 720, v místní
lokalitě Zábrání. Jeho absolutní nekomunikace, neochota k jednání, vedla k tomu, že
projekční práce musely býti pozastaveny. Velmi smutný je zejména fakt, že se jednalo již o
finále projekčních prací, kdy byla z 80% dokončena dokumentace pro společné územní a
vodoprávní řízení, ve stejném stádiu byla i dokumentace pro realizaci stavby a víc jak z
50% dokončena dokumentace pro výběrové řízení – zhotovitele projektu. Bohužel majitel
nereagoval na zaslané dopisy s nabídkami směny pozemků, případně náhrady za zřízení
věcného břemene. Další nabídkou bylo odkoupení pozemku za výhodnou cenu, velmi
negativně reagoval na osobní kontakty zastupitelů. Poté co byly vyčerpány všechny
dostupné možnosti navázání komunikace, přistoupili jsme k jednání o náhradním řešení
trasy. Při těchto jednáních, ale vyplynulo, že náhradní trasa by byla velmi komplikovaná,
značně by prodražila jednak výstavbu nové splaškové kanalizace a stejně tak by i
zkomplikovala budoucí provozování, jelikož by bylo nutno vybudovat ještě jednu čerpací
stanici, která by dopravovala splaškové vody z náhradní trasy z pozemku p. č. 1103
(pozemek podél Opatovského potoka) do ČOV na pozemku p. č. 1161. Z těchto důvodů
jsme přistoupili ke kroku, kterému jsme se snažili vyhnout a to podat žádost o omezení
vlastnického práva (zřízení práva služebnosti – věcné břemeno) v souladu s ustanovením
zákona č. 184/2006Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke
stavbě (zákon o vyvlastnění), místně příslušný vyvlastňovací úřad (MěÚ Hranice).
Na počátku letošního roku byly změněny podmínky v dotačním titulu Státního fondu
životního prostředí „Projektová příprava, stavební a zadávací řízení na vodohospodářské
projekty, které budou realizovány prostřednictvím Operačního programu životní prostředí v
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letech 2021 – 2027.“ Žádost byla podána v lednu 2021 a úspěšně prošla administrativní
kontrolou a nyní se čeká na rozhodnutí o přidělení dotace od ministra životního prostředí.
Celkové výdaje na vypravování projektové dokumentace pro společné územní a
vodoprávní řízení, dokumentace pro realizaci stavby a dokumentace pro výběr zhotovitele,
v roce 2021 jsou 1,285.322,50,- Kč, žádost o dotaci je ve výši 1,156.790,25,- Kč, finanční
spoluúčast obce 128.532,25,- Kč.
Dalším krokem v přípravě projektové dokumentace je sběr podpisů na Souhlasy
vlastníků pozemků s uložením kanalizačního potrubí nebo dotčení pozemku ochranným
pásmem splaškové kanalizace. Původně mělo zastupitelstvo obce v úmyslu uspořádat
veřejné projednání návrhu vypracované dokumentace sloučené s podpisy jednotlivých
vlastníků dotčených pozemků. Bohužel, ale vzhledem k současné špatné epidemiologické
situaci toto veřejné projednání není možné. Z tohoto důvodu budou vlastníci dotčených
pozemků zváni k podpisu na Obecní úřad individuálně v průběhu měsíce března a dubna
letošního roku.
Projektová dokumentace pro sloučené územní a vodoprávní řízení by měla být
dokončena do června 2021, v termínu do konce srpna 2021 i dokumentace pro výběrové
řízení a pro realizaci stavby.
Zpráva byla projednána a vzata na vědomí na XXII. Veřejném zasedání zastupitelstva
obce, které se konalo 25. února 2021.
Zprávu vypracoval: Vojtěch Skácel, starosta obce

BIOODPAD
Skládka Bystřice pod Hostýnem zahájí odběr a svoz bioodpadu od 12. dubna 2021.
Termín takto stanoven zejména z důvodu současného nouzového stavu a s tím spojených
mimořádných opatření. Pokud občané provádějí prořezy stromů, je možno větve, haluze,
kmeny dovést na plochu vedle Kulturního domu, plocha u unimobuňky. Obec pak zajistí
další zpracování a likvidaci.

TŘÍDĚNÍ ODPADU
V minulých týdnech jsme byli upozorněni vedením Skládky Bystřice pod Hostýnem
a. s. na špatné třídění odpadů, zejména se jednalo o odpad ve žlutých kontejnerech –
plasty. V těchto kontejnerech se opakovaně objevil odpad, který tam v žádném případě
nepatří, jedná se o podlahové krytiny (linolea). Podlahové krytiny (linolea) jsou zařazeny
jako velkoobjemový odpad.
Pro informaci uvádíme tabulku třídění odpadů dle platného zákona č. 541/2020Sb. :
Žluté
Šedé
Modré
Hnědé
Kontejnery na
kontejnery
kontejnery
kontejnery
kontejnery
sklo
Plast
Kovy
Papír, karton
Bioodpad
Sklo
Patří sem:
Patří sem:
Patří sem:
Patří sem:
Patří sem:
 Sešlápnuté PET 
láhve
 Igelitové sáčky,

tašky, fólie
 Plastové obaly od 
potravin (kelímky,
vaničky apod.)
 Plastové obaly od 
drogerie (mýdla,
čisticích
prostředků, kosm.)

Plechovky od

nápojů
Konzervy od

potravin
Hliníková víčka od 
jogurtů

Noviny, časopisy,  Zbytky jídel

letáky
rostlinného původu
Knihy
 Zbytky ovoce a

zeleniny
Brožury
 Zbytky pečiva


Kovové uzávěry a  Katalogy
víčka
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Láhve od nápojů
Lahvičky od
parfémů (flakony)
Zavařovací
sklenice

 Květiny bez obalu  Tabulové a okenní
sklo

 CD/DVD obaly
 Strečové fólie

 Kovové obaly od  Kancelářský a
 Kávové sedliny a
drogerie a
balicí papír
filtry
kosmetiky
 Alobal
 Čisté papírové
 Čajové sáčky
obaly
 Karton a lepenka  Hrnkové květiny
včetně hlíny

 Papírové
kapesníky,
ubrousky a sáčky

 Skořápky od vajec
a ořechů

Nepatří sem:

Nepatří sem:

Nepatří sem:

Nepatří sem:

Nepatří sem:

×Linoleum

×Obaly od
nebezpečných
látek
×Plynové láhve
×Kabely a dráty

×Znečistěný papír

×Maso, oleje a tuky

×Porcelán

×Voskovaný papír
×Papírové
kapesníky a
ubrousky
×Pauzovací papír
×Uhlový papír
(kopírák)

×Cigaretové oharky
×Smetky

×Keramika
×Drátěné sklo

×Letáky a noviny
×Vlhčené ubrousky
a vlhčený toaletní
papír

×Zrcadla
×Varné sklo

×PVC
×Pryžové výrobky
×Molitan
×Videokazety

×Elektrozařízení

×Obaly od olejů
nebo silně
znečistěné zbytky
jídla
Obaly od
nebezpečných
látek

×Pořadače
s kovovými
komponenty

×Zářivky a výbojky

×Běžné žárovky
×Televizní
obrazovky a
monitory

Co patří do velkoobjemového odpadu: nábytek, překližka, linoleum, PVC, šatstvo,
matrace, peřiny, koberce, molitan, pryžové výrobky, hračky, porcelán, keramika.
Od 26. března 2021 bude v naší obci přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.
Kontejner bude přistaven před Kulturní dům.
Pokud si nebudete jisti, kam daný odpad patří, není uveden výše, je možno jej
dohledat na webových stránkách www.kamtovyhodit.cz.

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Sběr a svoz nebezpečného odpadu se v naší obci uskuteční dne 1. května 2021
(10.50 hod. – 11.30 hod.). Co patří do nebezpečného odpadu:
BARVY A PLECHOVKY OD BAREV A JINÝCH ŠKODLIVIN, ŘEDIDLA
VYJETÉ A FRITOVACÍ OLEJE
STARÉ LÉKY A RTUŤOVÉ TEPLOMĚRY
PROSTŘEDKY NA OCHRANU ROSTLIN
OPOTŘEBOVANÉ PNEUMATIKY
OLOVĚNÉ AKUMULÁTORY VČETNĚ ELEKTROLYTU
ZÁŘIVKY, VÝBOJKY
TELEVIZORY, RÁDIA, LEDNIČKY, MRAZNIČKY
PRAČKY, TROUBY, SPORÁKY, VYSAVAČE
PC MONITORY, TISKÁRNY, NOTEBOOKY
DROBNÉ ELEKTRICKÉ DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE
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PÁLENÍ KLESTÍ
Každé pálení větví, klestí má být před jeho započetím nahlášeno buď přímo
operačnímu a informačnímu středisku HZS Olomouckého kraje, prostřednictvím webových
stránek https://www.hzscr.cz/hzs-olomouckeho-kraje.aspx aplikace „Ohlášení pálení“ (na
obrazovce vpravo dole) nebo na Obecní úřad Rakov.

MÍSTNÍ POPLATKY
Od poloviny měsíce ledna až do 31. března 2021 je možno uhradit místní poplatky
za stočné, „komunální odpad“ a místní poplatek ze psů. Výše místních poplatků:
„komunální odpad 400,- Kč/osobu nebo 400,- Kč/nemovitost; stočné: 12,- Kč/m3; místní
poplatek ze psů: 60,- Kč za jednoho psa, 100,- Kč za každého dalšího psa.
Poplatky je možno uhradit v hotovosti do pokladny Obce v úřední dny pondělí a
středa od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 17.00 hod., nebo je možno požádat
o sdělení výše poplatků, telefonicky (581 621 870, 606 290 092) nebo e-mailem
(ou.rakov@volny.cz; starosta@rakov.cz) a uhradit převodem na běžný účet obce, číslo
účtu 1880233359/0800; VS: číslo popisné RD/2021.

NABÍDKA VELIKONOČNÍ VEPŘOVÉ HODY V BALÍČCÍCH
Obdrželi jsme nabídku spolupráce od obce Býškovice při „Velikonočních vepřových
hodech v balíčcích“. Byl osloven pan Kubeša, řeznictví a uzenářství Malhotice s návrhem,
připravit vepřové hody formou balíčků. Pokud budete mít zájem, v přiložené objednávce si
zaznačíte výrobky a jejich množství, o které máte zájem a v sobotu 3. dubna 2021 v době
od 10:00 hod. do 11.00 hod. budou pro Vás připraveny balíčky se všemi objednanými
dobrotami, které budou prodávány z vestibulu místního Kulturního domu.
Objednávky opatřené vaším jménem a číslem popisným Vašeho RD, odevzdejte do
poštovní schránky u Obecního úřadu, nebo přímo v kanceláři Obecního úřadu nejpozději
do pátku 26. března 2021 do 15:00hod. Objednávka je po vyplnění závazná. Objednávka
je taktéž ke stažení na webových stránkách obce www.rakov.cz.

KONTAKTY NA OBECNÍ ÚŘAD
Vojtěch Skácel – starosta obce, mobil: 606 290 092, 731 646 336; e-mail:
starosta@rakov.cz
Úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 hod. – 12.00 hod.; 13.00 hod. – 17.00 hod.
Zdeňka Mizerová – místostarostka obce, mobil: 724 306 197, e-mail: ou.rakov@volny.cz
Úřední hodiny: pondělí od 15.00 hod. do 18.00 hod.; středa od 15.00 do 17.00 hod.
Marcela Králová – účetní evidence obyvatel, telefon: 581 621 870, e-mail:
ou.rakov@volny.cz
Úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 hod. – 12.00 hod.; 13.00 hod. – 17.00 hod.
Ing. Pavla Krbálková – manažerka mikroregionu Záhoran, mobil: 774 152 215, e-mail:
pavla.krbalkova@zahoran.cz
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