Obecník č. 8
Rekonstrukce vozovky 204/II.
Práce na rekonstrukci vozovky (průtah Horní Bělou) pokračuje podle harmonogramu a do
konce srpna by mělo být vše dokončeno. Jak jsme Vás informovali, nebudeme dělat zámkovou
dlažbu na chodníky z finančních důvodů. Zažádali jsme o dotaci na Státní fondu dopravní
infrastruktury, která je poskytována na rekonstrukci chodníků. Pokud nám bude dotace poskytnuta,
budou prostředky nejen na osazení obrubníků a výměnu dešťové kanalizace, ale i novou zámkovou
dlažbu.
PROSÍM VĚNUJTE POZORNOST TĚMTO ÚDAJŮM
Uzavírka pro průjezd Horní Bělé:
Od 18. 4. 2006 – 31. 8. 2006 pro všechny automobily mimo autobusů
Od 2. 5. 2006 – 10. 5. 2006 bude uzavírka platit i pro autobusy
Rekonstrukce se bude provádět v místech od spodního rybníka ke křižovatce na „Kozlovku“ a dále
ve směru na Dolní Bělou ke kapličce.
Z Dolní Bělé se dostanete pouze ke KD a jak bude postupovat stavba, pouze ke kapličce.
Majitelé nemovitostí v Horní Bělé mohou používat směrem od Vrtba dokončenou I. etapu ( od čp.
92 Wohlrábů k čp. 39 k Procházkům) a místní komunikaci ( „Malou stranu“), ale nebude jim
umožněn průjezd Horní Bělou.
Autobusy: 18. 4. 2006 – 31. 8. 2006
- Hubenov nezměněn
Změna: 2.5.2006 - 10.5.2006 pro spoje níže uvedené
Projíždějící autobusové spoje:
Vrtbo – autobusová zastávka přemístěna Hubenov transformátor pro spoj Manětín - Plasy
Horní Bělá – autobusová zastávka přemístěna do Dolní Bělé
jedná se o tyto autobusové spoje:
Manětín – Plasy a zpět
Hubenov – Dolní Bělá a zpět (školák)
Hůrky – Kaznějov a zpět dle JŘ (liché a sudé týdny)
V ostatní dny uzavírky budou autobusové zastávky nezměněny.
Ostatní autobusové spoje:
Autobusy, které na Horní Bělé začínají nebo končí budou mít autobusovou zastávku přemístěnou na
místní komunikaci „Kozlovka“, a to po celou dobu uzavírky.
Zkratky přes pole a zahrady nebudou podle ohlasu po poslední uzavírce tolerovány
majiteli pozemků. Protože budeme mít celkovou uzavírku Horní Bělé i pro osobní
automobily znamená to, že budou všichni používat objízdnou trasu přes Nekmíř.
Od 1. 2. 2006 je v knihovně instalován pro veřejnost internet zdarma. Na internetu
můžete surfovat každou středu od 17-20 hodin.
Obecní úřad: telefony:
e-mail obecního úřadu:
starostka:
www:

373 394 201 pozor telefon 373 393 394 zrušen
horni_bela@cmail.cz
anna.perinova@seznam.cz
www.hornibela.cz

Oznámení pro občany, kteří dle uzavřené smlouvy na stočné hradí platby stočného
prostřednictvím SIPO : Pouze pro občany Horní Bělé!
Vyřízení formalit s provozovatelem služby SIPO za účastníky smluv na stočné, které
uzavřeli s Bělkou skupinou s platností od 1.1.2006 se bohužel protáhlo déle, něž jsme přepokládali.
První platba stočného prostřednictvím SIPO by tak měla proběhnout až za měsíc duben 2006.
Po dohodě s provozovatelem služby SIPO by v měsíci květnu 2006 měla proběhnout kumulativní
platba za měsíce leden, únor, březen a květen (celkem za 4 měsíce).
Od měsíce června by dle posledních informací měly platby probíhat již s měsíční periodou
v konstantní výši.
Žádáme proto občany, kteří platby za stočné provádějí prostřednictvím SIPO tuto
výjimečnou skutečnost pochopili a akceptovali. Zároveň bychom se jim chtěli jménem vedení
Bělské skupiny za toto mimořádné nedopatření omluvit.
Též se omlouváme všem našim spoluobčanům, kterých se toto sdělení netýká. Zvolili jsme
tuto formu informace, protože je nejrychlejší a nejlevnější.
Jménem Bělské skupiny Vás informuje OÚ Horní Bělá
Svoz nebezpečného odpadu bude v sobotu 29. 4. 2006 podle rozpisů na letácích v prodejnách
a na tabulích obecního úřadu.
ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN
PO
7.30-12
16-20 starosta
ST
16-20 starosta
Připravujeme územní plán obce. Zajímají nás Vaše názory, podněty a jaké máte představy o
budoucnosti obce. Anketu není nutné podepsat ani vyplnit. Pokud vyplníte anketní lístek můžete jen
vhodit do poštovní schránky u vchodu na úřad nebo předat starostce.
------------------------------------------------------------------------------------------------------- odstřihněte
Anketa
1. obec by měla v první řadě opravit místní komunikace ……………………………………………
2. obec by měla v první řadě opravit ………………….. v …………………………………..……...
3. obec by se měla zajímat o ………………………………………………………………..………..
4. obec by měla zajistit využití budovy ………………………… na …………………….….……...
5. obec by se měla zajímat o turistiku……………………….……………………………..………...
……………………………………………………………………………………………………..
6. co by se mělo v obci vybudovat v dalších 30letech…………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………….
Počet osob, které vyplnily anketní lístek ……………

