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Tabulka porovnávající údaje od roku 2008

Rok Počet 
zaměst. 

Mzdové náklady 
obce 

Přijatý příspěvek 
ÚP 

Doplatek obce Příspěvek ÚP na 1 
zaměstnance 

2008 29 1 461 176,- Kč 1 041 348,- Kč 419 828,- Kč 10,8 tis. Kč 
2009 25 1 690 807,- Kč 1 324 215,- Kč 366 592,- Kč 10,8 tis. Kč 
2010 35 1 841 223,- Kč 1 432 542,- Kč 408 681,- Kč 10,8 tis. Kč 
2011 31 1 517 590,- Kč 1 102 659,- Kč 414 931,- Kč 9 – 10,8 tis. Kč 
2012 26 1 002 309,- Kč 645 227,- Kč 338 329,- Kč 7 – 10,0 tis. Kč 
2013 25 1 875 538,- Kč 1 747 193,- Kč 128 345,- Kč 10 – 15,0 tis. Kč 
2014 33 1 896 181,- Kč 1 744 897,- Kč 151 284,- Kč 13 – 15,0 tis. Kč 

 
RNDr. Romana Bandíková, tel. 596 420 171, bandikova@hornisucha.cz
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(http://www.hornisucha.cz/uredni-deska/)
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
1) Ministerstvo životního prostředí,Vršovická 65, Praha 10
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Národní plán povodí Odry“

Do oznámení koncepce lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách 
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce pod kódem koncepce MZP195K. Jedná se o harmonizaci ochrany vod jako složky 
životního prostředí, snížení nepříznivých účinků povodní a sucha a udržitelného užívání vodních zdrojů, zejména pro účely zásobování 
pitnou vodou. 

2) Ministerstvo životního prostředí,Vršovická 65, Praha 10
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry“

Do oznámení koncepce lze nahlížet, činit si výpisy, opisy, popřípadě kopie na Magistrátu města Havířova.
Do oznámení koncepce lze také nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce pod kódem koncepce MZP198K. Jedná se o plán pro zvládání povodňových rizik 
pro oblasti s významným povodňovým rizikem s cílem zabránění vzniku nového rizika a snížení rozsahu ploch v nepřijatelném riziku, 
snížení míry povodňového nebezpečí, zvýšení připravenosti obyvatel a odolnost staveb, objektů infrastruktury, hospodářských a jiných 
aktivit vůči negativním účinkům povodní.

K výše uvedeným koncepcím může každý Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a in-
tegrované prevence zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení 
koncepce na úřední desce posledního kraje (tzn. od data zveřejnění na úřední desce u posledního z dotčených krajů).

3) Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Informace o oznámení záměru, dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí „Zařízení pro zpracování olejových filtrů, Horní 

Suchá“ umístěného v k. ú. Horní Suchá v Průmyslové zóně František.
Oznamovatelem je FOX SILESIA, s.r.o., Orlová-Poruba. Jedná se o zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; 
zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů a skladování vybraných 
nebezpečných chemických látek a chemických přípravků.

Do Oznámení lze nahlížet, činit si výpisy, opisy, popřípadě kopie po dobu 15 dnů ode dne zveřejnění na sekretariátě Obecního úřadu 
v Horní Suché v úřední dny pondělí a středu v době od 8,00-11,30 a 12,30-17,00 hodin. Do oznámení lze také nahlédnout na internetových 
stránkách www.kr-moravskoslezsky.cz, odkaz: veřejná správa – úřední deska – E.I.A, SEA a IPPC – Seznam posuzovaných aktivit E.I.A, 
podle zákona č. 100/2001 Sb., v působnosti Moravskoslezského kraje, kód záměru MSK1901.

Renáta Slonková, tel. 596 410 756, slonkova@hornisucha.cz

Upozornění na zveřejnění informací na úřední desce a na internetových stránkách obce

Slezská diakonie slaví 25 let
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