OBECNÍK Č.22

Úřední hodiny a dny

květen 2010

PO 7.30-12 16-19
ST 16 - 19

webové stránky obce: www.hornibela.cz
e-mail obce obec@hornibela.cz
telefon, fax, záznamník: 373 394 201
skype: obec.horni.bela
nepřetržitá pomoc obětem domácího násilí: 251 511 313
Czech Point funguje i na našem úřadě.
V úředních hodinách Vás rádi obsloužíme a vytiskneme Vám (samozřejmě za úplatu) příslušný
výpis. Výpis obchodního rejstříku-potřebujete - IČO
Výpis živstenského rejstříku
Výpis z insolventního rejstříku
Výpis z katastru nemovitostí – musíte znát katastr, parcelu nebo list vlastnictví.
Výpis seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Na výpis trestných bodů od policie budete potřebovat občanský a řidičský průkaz, na trestní rejstřík
stačí občanský průkaz a pokud za sebe někoho pošlete, musí mít úředně ověřenou plnou moc
k oběma úkonům.
Zajistili jsme pro občany obce ukládání odpadu ve Sběrném dvoře v Horní Bříze
Znamená to, že můžeme vozit do sběrného dvora i během roku v provozní době nebezpečný odpad
a ostatní. Co se týče suti a zeminy, tam se raději domluvte předem telefonicky. Myslí se tím tak 1 –
2 radvance, nikoli Avii a podobně. Stejné je to i u bioodpadu. Úhradu za tuto službu bude platit
obecní úřad, avšak pokud nastanou nějaké problémy, smlouvu nám mohou ukončit. Prosím tedy o
dodržování uvedených pravidel. Prohlédněte si www stránky Horní Břízy. Sběrný dvůr mohou
využívat i podnikatelské subjekty, které zde mohou v omezené množství ukládat za úplatu
odpad z podnikatelské činnosti (dle ceníku).
Kontakt, bližší informace: 724 556 027 - sběrný dvůr, 377 955 541 - MěÚ H. Bříza
Provozní doba: Pondělí 12:00-18:00
Středa 8:00-12:00 14:00-18:00
Pátek 8:00-12:00 14:00-18:00
Neděle 10:00-12:00 14:00-18:00
Ve sběrném dvoře lze odkládat:
objemný odpad
tavební suť, zemina – omezené množství !!!
papír, sklo, plasty, železo
kompostovatelný odpad
textil (pro humanitární účely)
pneumatiky
lednice, televizory, elektroodpad, akumulátory, galvanické články, zářivky
zbytky barev, motorové oleje, filtry
ostatní chemikálie

Přines Toner (náplň do tiskárny)
Je akce pro dětské domovy Plzeňského kraje. Přihlásili jsme se do této akce proto, že se ekologicky
recyklují tonery a dětské domovy dostávají za tyto tonery peníze. Je to stejné jako tříděný odpad.
Krabice na sběr budou ve vestibulu KD Horní Bělá a v hostinci ve Vrtbě. Na www.sbirej-toner.cz
se dozvíte, které tonery jsou použitelné na zpětnou recyklaci a komu se peníze poskytují. Děkujeme
předem za pomoc a pochopení. Místo do popelnice přineste toner do sběrných boxů. Pomůžete tím
potřebným.
Kulturní akce
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhnou v květnu 2010 v našich třech
volebních okrscích. Ve dnech 28. a 29. května budou pro vás otevřeny v Horní Bělé, Tlucné a
ve Vrtbě. V pátek 28. května od 14-22 hodin a v sobotu 29.května od 8-14 hod.
Přijďte všichni nebo alespoň většina. Využijte svého práva volit a nezapomeňte, že pokud jste
nechodící, tělesně postižení nebo nevidomí, mohou přijít naši volební komisaři k vám pro váš
hlas. Stačí jen zavolat nebo zanechat vzkaz na záznamníku pevné linky. Budeme vás očekávat:
1. V kulturním domě v zasedací místnosti v 1. patře – pro občany s trvalým pobytem v
Horní Bělé
2. Ve společenské místnosti u Hospůdky ve Vrtbu - pro občany s trvalým pobytem ve
Vrtbu a Hubenově
3. V hasičárně v Tlucné - pro občany s trvalým pobytem v Tlucné
4. Majitelé volebního průkazu mohou volit kdekoli
Pro ty, kteří nemohou volit ve svém obvodu jsou na obecním úřadu voličské průkazy. Voličský
průkaz vám vydáme od 13.5.2010 na základě písemné žádosti s ověřeným podpisem nebo
přijdete osobně požádat s platným občanským průkazem. Bez platného občanského průkazu
nemůžete volit!!! Pošleme vám voličský průkaz na kteroukoli ambasádu na světě, pokud
budete chtít volit v cizině.
Informace
Dne 29. 4. 2010 jsme si v Parlamentu ČR vyzvedli dekret na používání znaku a vlaky. Náš společný
znak můžeme používat veřejně.

