Obecník č. 18

z června 2009

Publikace Hornobělsko
Publikaci Hornobělsko si můžete zakoupit na obecním úřadu. Cena publikace je 50,- Kč.
CzechPoint
www.czechpoint.cz bude mít i Horní Bělá snad do srpna. Budeme vás informovat
• Výpis z katastru nemovitostí (nikoli mapové listy)
• Výpis z obchodního rejstříku
• Výpis ze živnostenského rejstříku
• Výpis z rejstříku trestů

Čísla mobilů
Většina občanů zrušila pevné linky. Občas vám potřebujeme zavolat. Nebudeme čísla mobilů
postupovat dále, jen potřebujeme mít na vás spojení v případě, že je to nutné. Číslo mobilu pošlete
mailem nebo napište na papír a vhoďte do schránky u vchodu na obecní úřad s příjmením a číslem
domu. Telefon na chataře a chalupáře uvítáme také. Prosím písemně, jméno a příjmení, čp nebo
E+číslo mobilu.
Vyvážení žump
Občané, kteří mají žumpy na vyvážení a jsou spravování obecním úřadem v Horní Bělé (trvale
hlášeni, chataři i chalupáři) si mohou objednat vyvezení žumpy na čistírnu do Lozy od listopadu,
protože v době sezóních prací nemohou být postrádány traktory pro odvoz cisteren do
Lozy. Tuto službu si mohou telefonicky objednat (po vzájemné dohodě) pouze s Plzeňskou farmou
(bývalá AKP Invest s.r.o) tel. 373 394 311
Vyvážení na čistírnu bude zajišťovat tato firma, která má povolení na vyvážení. Kapacita čistírny
nedovoluje zpracovat více než 20 m3 za 48 hodin, pouze v pracovních dnech. Na obecním úřadu
v Horní Bělé si vyzvednete povolení, které předáte řidiči cisterny. Ten vám zapíše načerpané
množství, které stvrdíte svým podpisem na obě poloviny povolení. Druhou polovinu povolení
s pokyny k zaplacení si ponecháte. První částí povolení se prokazuje řidič cisterny na čistírně.
Žumpu vám může vyvézt kdokoli, kdo bude mít povolení z našeho úřadu. Vývoz od AKP Invest
není podmínkou, podmínkou je mít doklad z obecního úřadu v Horní Bělé, že se obsah
žumpy může vyvézt do LOZY na ČOV (čistírnu odpadních vod).
Vážení spoluobčané,
zastupitele zajímá, jaký máte názor na poplatky za odpady. Své příspěvky můžete poslat mailem
nebo vhodit do schránky u vchodu na obecní úřad. Nepodepsané hodíme do koše.
V poslední době se množí zaručené poplašné a nepravdivé zprávy. My bychom rádi věděli, co vás
trápí, jaké jsou vaše představy do budoucna. Měli byste vědět, jaké připravujeme na příští léta
investice. To vše se dozvíte na veřejných zasedáních zastupitelstva nebo vás budeme rádi
informovat na obecním úřadu v úředních hodinách. Rádi bychom slyšeli váš názor. Pokud si
povídáte mezi sebou, těžko se to k nám donese a naopak těžko vám podáme informace, které
potřebujete. Informace dostanete vždy v úředních hodinách na úřadě. Mimo úřední hodiny se
vyřizují úřední záležitosti za obec.
Letošní a loňský rok je pro nás všechny významný po všech stránkách. Připravujeme projekty na
opravy silnic, průtah Hubenovem, zateplení a výměnu oken na obecních budovách a spolu
s Nekmířem, Lozou a Mrtníkem průtah Tlucné.
V Tlucné je katastrofální stav domů podél silnice a přejít na druhý chodník je opravdu riziko.
Máme s ostatními obcemi společné zájmy na opravě silnice II/205. Chodníky jsou vesměs na
pozemcích kraje, proto prosazujeme rekonstrukci vozovky s SUS Kralovice, abychom
rekonstruovali i chodníky. Samotné chodníky nemůžeme opravit, protože nejsou na našich
pozemcích. Letošní i příští rok bude pro všechny velkou zkouškou. Pokud nemáte čas přijít na
zasedání zastupitelstva, napište nám příspěvek. Nepodepsané příspěvky, ale nebudeme ani číst
ani zveřejňovat.

Nejčastější dotazy
- Pokud Vám nesvítí světlo veřejného osvětlení, volejte oú. Stačí vzkaz na záznamníku.
Oprava bude v nejkratším možném termínu. Musíme objednat plošinu. Buďte prosím
trpěliví.
- Nejde Vám doma plyn, elektřina nebo voda? Obraťte se přímo na provozovatele. Informace
sledujte na úřadní desce, nástěnkách nebo www stránkách. Nástěnky jsme vyměnili, je
hezké, že je čtete.
- Úřední deska je pouze na Horní Bělé před hasičárnou a na www stránkách, ostatní jsou jen
nástěnky. Tam, kde se nám věci nevejdou na nástěnky, necháváme vylepit letáky na
prodejny.
- Pokud tu nemám na parkovišti auto, tak to neznamená, že tu nejsem a naopak. V úředních
hodinách jsem tu vždy, ať je venku auto nebo ne. Pokud by tu nikdo nebyl, určitě nechám
na dveřích lístek, proč a kde jsem.
- Skákadlo na Porajtě pro děti bylo odstraněno, protože bylo vybudováno bez povolení
vlastníka pozemku, nebylo bezpečné a nenechavci potřebovali z něho prkýnka. Pokud se
něco takového bude dělat, tak pouze se souhlasem vlastníka a tak, aby se někdo nezranil.
Obec rybník Porajt nevlastní.
- Oprava pramene Prdlavka parně způsobila špatné výsledky rozboru vody. Do odvolání
pijete vodu na vlastní nebezpečí.
Dne 19. 5. 2009 zastupitelé schválili územní plán obce. Do 2 měsíců nabude územní plán
právní moci, ale to neznamená, že se hned může začít stavět. Prodávání soukromých
pozemků zatím není rozumné, protože povolení souvisí s nabytím právní moci územního
plánu. Obec stavební pozemky prozatím nemá a neprodává. Způsob prodeje a ceny se musí
odsouhlasit zastupiteli.
V poslední době se množí na veřejných prostranstvích skládky písku a štěrku, které nejsou
povolené. Veřejné neznamená, že je tam možno cokoli položit nebo dokonce zaparkovat
auto na trávníku. Chovejme se ke společnému majetku stejně dobře jako ke svému. Obecní
úřad má pravomoc udílet pokuty a bude toho využívat. Ze stavebního úřadu dostanete
pokyny, které je nutno dodržovat. Prosím, dodržujte je ve vlastním zájmu.
Na www stránkách obce najdete zajímavé odkazy.
Přihlásili jsme se do soutěže „Vesnice roku“. Hodnotící komise nás navštívila 28.5.2009.
Děkuji všem za pomoc při úklidu obcí a ti, kteří mají chuť pomoci a jsou starší 16 let, se
mohou přihlásit na obecním úřadě.

Vaše starostka

