
Příloha č. 1 
Návrh 

 
STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV 

____________________________________________________ 
 
 

Obecně závazná vyhláška č. …/2016, 
kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2009, kterou se vymezují 

školské obvody spádových základních škol v Havířově   

 
     
Zastupitelstvo  města Havířova se na svém zasedání dne ……. usnesením č. ………………    

usneslo vydat v souladu  s  ustanovením   § 10 písm. d) a §  84  odst. 2  písm. h) zákona  

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve  znění  pozdějších předpisů  na základě   § 178 odst. 2 písm. b)  

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), tuto Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje 

Obecně závazná vyhláška č. 7/2009, kterou se vymezují školské obvody spádových 

základních škol v Havířově ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 4/2012 ze dne 

17. 12. 2012: 

 
Čl. I 

Změny ve vymezení školských obvodů 

 

Obecně závazná vyhláška č. 7/2009, kterou se vymezují školské obvody spádových 

základních škol v Havířově, se mění a doplňuje takto: 

 

 

V Čl. 3 se znění popisu u níže uvedených školských obvodů mění a doplňuje takto: 

 

Školský obvod 7 

Spádová škola: Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková   

                        organizace 

-  v popisu se za ulici Na Sioně doplňuje ulice: Na Záguří 

 

Školský obvod 11 

Spádová škola: Základní škola Havířov- Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná 

- v popisu se mění u ulice Okružní značení orientačního čísla: 4E na 4e 

 

Školský obvod 12 

Spádová škola: Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,   

                         příspěvková organizace 

- v popisu se doplňuje u ulice Okružní sudé orientační číslo: 6  

 

Školský obvod 13 

Spádová škola: Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná,  

                         příspěvková organizace 

 - v popisu se doplňuje za ulici Akátová ulice: Čapí hnízdo 

 

 

 

 



 

Školský obvod 15 

Spádová škola: Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná,

 příspěvková organizace 

- v popisu se vypouští u ulice Okružní text: ,,všechna sudá orientační čísla 2-6“. 

 

  
Čl. II 

Účinnost 
 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jejího 

vyhlášení na úřední dese Magistrátu města Havířova. 
 
 
 
 
 
 
……………………………                                 
Bc. Daniel Pawlas                                 
primátor města                                 

 

 

 

 

………………………………. 

Mgr. Jana Feberová 

náměstkyně primátora pro sociální rozvoj 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 

 

 

Účinnost: 


