Obecník č. 16
Od 1. 7. 2008 do 10.8.2008 budou z důvodu nemoci a dovolené změněny úřední dny a hodiny.
Úřední hodiny a dny: PO
ST

18 - 20
18 - 20

webové stránky obce: www.hornibela.cz
e-mail obce (pozor změna): obec@hornibela.cz
telefon, fax, záznamník: 373 394 201
skype: obec.horni.bela
nepřetržitá pomoc obětem domácího násilí: 251 511 313
Novinky
▪
▪
▪

provádíme ověřování listin a podpisů
můžeme vás oddat na celém území obce nebo na obecním úřadě, podmínkou je, že bude
jeden ze snoubenců trvale hlášen pod obecním úřadem v Horní Bělé
navštivte naše nové www stránky, které jsme pro vás zřídili

Publikace Hornobělsko
Publikaci Hornobělsko si můžete zakoupit na obecním úřadu. Cena publikace je 50,- Kč.
CzechPoint
Dolní Bělá a Plasy poskytují služby „CzechPoint“ – více www.czechpoint.cz nebo na našich
stránkách. Co vše poskytuje:
· Výpis z katastru nemovitostí (nikoli mapové listy)
· Výpis z obchodního rejstříku
· Výpis ze živnostenského rejstříku
· Výpis z rejstříku trestů
Odpady
Vzhledem k rozšíření nešvaru – vypalování trávy a pálení různého zakázaného odpadu
na zahradách se množí stížnosti občanů. Proto bude připravena vyhláška o tom, co se smí a nesmí
pálit ve vašich zahradách a domácnostech. Stížnosti se hromadí i na kouř z komínů. Někteří sousedé
se dokáží domluvit, jiní jsou lhostejní ke svému okolí. Vlastní kompost by jistě vyřešil problém
kam s posekanou trávou, bioodpadem z kuchyně nebo listím. To víme z vlastí zkušenosti a vytvářet
kouřovou clonu ze zahrady a komína, aby lidé nemohli ven, je dnes skutečně vrcholem drzosti.
Pokud máte takového souseda, vyfoťte, co dělá a my ho rádi zveřejníme. Takové chování je podle
zákona postižitelné.
Ukládání trávy a listí na obecních pozemcích je stejně postižitelné jako odhazování odpadků
kamkoli – což znamená postih až do výše 30.000,- Kč za uložení odpadu mimo určené místo.
Nejhorší je, že všichni vždy ví, kdo to dělá a raději to neoznámí, aby si nedělali zle. Například
do Vrchu může pouze ornice, která bude navezena a Vrch zalesněn. Několik desetiletí jsme měli
všichni možnost odvážet suť a zeminu do Vrchu až jsme ho zaplnili. Zaplnil se ale i jinými
produkty, které tam skutečně nepatří. Pokud se nám podaří v budoucnu něco podobného vybudovat,
bude to stát miliony korun, které obec nemá. Ve městech jsou lidé naučeni vozit odpad do sběrných
dvorů, na skládky a musí za některý odpad i platit. Postupně se dostáváme k tomu, že přijde řada
i na nás. Na čtyřech stanovištích jsou nové zvony na tetrapaky ( krabice od džusu, mléka a.pod,)
třiďte proto odpad, snižujete tím náklady na odpady pro všechny. Zatím stále obec doplácí
na odpady téměř 200.000,- Kč ročně a poplatky jsou stejné již 6 let. Všem ostatním děkujeme
za to, že se k obecnímu majetku chovají stejně slušně jako ke svému.

Parkování
Děkujeme majitelům nemovitostí na Malé straně, že neparkují svá vozidla na komunikaci v době
kdy, tudy jezdí autobus a všem, kteří parkují tam kde mají. Parkování na zelených plochách
a nedokončených chodnících není povoleno. Chápeme, že zaparkovat na obecním trávníku je
jednodušší, než zajet do dvora, ale zelené plochy a chodníky stojí peníze nás všechny. Protože
se situace nelepší hlavně v Horní Bělé, dovolujeme si vás upozornit na Silniční zákon 13/1997, kde
je jasně stanoveno co je a není komunikace. Je to stejné jako s odpady a pálením, musíme dodržovat
určitá pravidla. Lidé na Malé straně to pochopili, tak mohou pochopit i ostatní. Do konce června
budou dokončeny chodníky na Horní Bělé. Nafotíme si, kdo stojí na chodníku a dáme vám to
v příštím letáku. Protože se jedná o přestupek, může se stát, že budete předvoláni na přestupkovou
komisi do Plas.
Děkujeme všem, kdo ukládají odpady kam patří a posekanou trávu dávají na své komposty i těm,
kteří si zajedou do svého dvora a neničí obrubníky a nové chodníky, například u pomníku v H.
Bělé. Velké poděkování patří TJ Sokolu a SDH Horní Bělá za každoroční úklid hřiště.
Černé skládky v Hubenově
Hubenov - průhon

Hubenov - u transformátoru

V případě, že bude někdo přistižen, že ukládá na obecní pozemek jakýkoli odpad, bude
sankcionován pokutou podle obecní vyhlášky až do výše 30.000,- Kč. Viník bude
zveřejněn a příště zveřejníme další černé skládky a zaparkované vozy na nových
chodnících.
Vaši zastupitelé

