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V dnešním čísle najdete:  BRO ifnormace 

 Dětské hřiště 

 Ticho léčí 

 Výsledky voleb do PSPČR 

 Z Jednání ZO 

 Uzavření mostu Příbor 

 
 

POZVÁNKA 
 
Obec Trnávka provedla v měsíci červnu rekonstrukci 
dětského hřiště u rybníku v Trnávce. 
Slavnostní otevření  se uskuteční v sobotu 
10. července 2010 v 15,30 hodin u rybníku.  
Zváni jsou malí i velcí. Občerstvení je 
zajištěno. 

 
 

 
TICHO LÉČÍ 
 
Již několikrát jsme připomínali nepsané pravidlo, že neděle je den, 
který slouží především k odpočinku, že je to den, kdy nepoužíváme 
hlučné stroje jako sekačky, motorové pily, cirkulárky apod.  
Je potřeba říci, že jsme si na to zvykli, že většina z nás to dodržuje a 

návštěvníci Trnávky nám to někdy i závidí.  
Přesto se setkáváme s názorem, že tato skutečnost 
není dostatečně respektována a mnoho občanů 
Trnávky o ní neví.   
Znovu tedy žádáme naše občany, aby si svou pracovní 
činnost spojenou s použitím hlučných zařízení 
naplánovali na pracovní den nebo na sobotu. 

 
Vždyť hluku si každý užijeme v pracovní dny dostatečně. 
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VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 
PARLAMENTU ĆR 
 
Ve dnech 28. a 29. května 2010 se uskutečnily celorepublikově volby 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V naší obci byl jeden volební 
okrsek, 580 stálých voličů, vydáno bylo 372 úředních obálek a z toho 
bylo platných 370 hlasů.  
 

A jak to u nás dopadlo? 
 

ČSSD – 116 platných hlasů  
ODS – 66 platných hlasů 
KSČM – 46 platných hlasů 
TOP 09 – 43 platných hlasů 
Věci veřejné – 36 platných hlasů 
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI – 18 platných hlasů 
KDU-ČSL – 12 platných hlasů 
Suverenita-blok J.Bobošíkové, str. zdravého rozumu – 11 platných 
hlasů 
Strana Zelených – 6 platných hlasů 
Dělnická strana sociální spravedlnosti – 6 platných hlasů 
Moravané – 3 platné hlasy 
Občané – 2 platné hlasy 
Volte Pravý Blok www.cikulka.net – 2 platné hlasy 
Konzervativní strana – 1 platný hlas* 
STOP – 1 platný hlas 
Strana svobodných občanů – 1 platný hlas 
 
 

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY 
 
Z důvodu zhoršení složení biologicky rozložitelného odpadu ve 
sběrných nádobách, které sváží firma ASOMPO, a.s., Vás chceme 
informovat o odpadech, které lze do těchto sběrných nádob ukládat a o 
následcích, které vyplynou z nedodržení pokynů. 
 
Odpad, který lze ukládat do sběrných nádob na BRO: 
 travní hmota 
 plevel 
 košťály i celé rostliny 
 listí   
 hobliny, piliny 
 jemné nebo drcené větve 
 listy a nať ze zeleniny, nepoživatelná a nahnitá zelenina 
 nepoživatelné a nahnilé ovoce 
 odpad ze zeleně z domácnosti 

http://www.cikulka.net/
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V případě, že odpad bude obsahovat nežádoucí příměs jiných odpadů, 
než jsou odpady výše vyjmenované, bude odpad zlikvidován obcí na 
vlastní náklady a dále bude obci naúčtována částka za poškození 
sběrných nádob popřípadě i technicky. Tímto se sběr a svoz biologicky 
rozložitelného odpadu prodraží a náklady navíc budou následně 
promítnuty do poplatků občanů. Věříme, že se díky vašemu 
zodpovědnému přístupu složení odpadů zlepší a bude vše probíhat tak 
jako v předchozích letech. 
 
 

Z  JEDNÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE 
 
20. zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo dne 
22.6.2010 projednalo následující záležitosti: 
 

Vzalo na vědomí: 

 Zprávu o činnosti rady obce.  
Schválilo: 

 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy č. IP-12-8007295 o zřízení 
věcného břemene a právo provést stavbu mezi obcí Trnávka a 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, 
zastoupená na základě pověření plné moci panem ing. Romanem 
Ptáčkem na umístění zařízení distribuční soustavy „Zemní kabel 
AYKY 4x16 o délce 6m + jistící skříň SP182/PSP1P. 

 Zveřejnění záměru na odprodej části obecní parcely č. KN 735/3, 
ostatní plocha v k.ú. Trnávka. 

Stanovilo:  

 V souladu se zákonem č. 12/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů § 67 a § 68 pro volební období 2010-2014 
patnáct členů zastupitelstva obce.. 

 
 

REKONSTRUKCE MOSTU PŘES ŘEKU LUBINA NA 
ULICI MÍSTECKÉ – informace MěÚ Příbor 
 

 

V pondělí 28. června 2010 byla  zahájena rekonstrukce mostu přes 
řeku Lubinu na ulici Místecké v Příboře. 

 
Jedná se o stavbu, kterou bude jako investor 
zabezpečovat Správa silnic Moravskoslezského kraje 
Ostrava, středisko Nový Jičín, Suvorovova 525,  741 
11 Nový Jičín a zhotovitelem bude firma ALPINE, 
stavební společnost CZ s.r.o., Jiráskova 613/13, 757 
43 Valašské Meziříčí. 
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Po celou dobu stavebních prací od 28.6.2010 do 15.12.2010 bude most 
uzavřen pro veškerý provoz. 
Pro průchod pěších a cyklistů bude souběžně 
s mostem zřízena provizorní dřevěná lávka. 
Provoz automobilové dopravy bude veden po určených 
objízdných trasách, které budou vedeny obousměrně 
po ulicích Místecká – B.Buska – Ostravská – 
křižovatka pod hřbitovem – silnice I/48 – křižovatka 
Příbor-východ  – Místecká, 
přičemž informace o uzavření mostu budou 
zveřejněny i na vjezdech do města od Frýdku Místku a Ostravy (viz 
plánek dopravního značení). 
 
Výrazné omezení způsobí rekonstrukce mostu autobusové dopravě. Po 
celou dobu rekonstrukce bude totiž zrušena zastávka U Tatry a její 
funkci převezme zastávka U Volného.  
 

 

 

 

 

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD TRNÁVKA. 
REGISTROVÁNO POD EVIDENČNÍM ČÍSLEM MK ČR E10277 


