Obecník č. 17

z 17. 10. 2008

Obvyklé:
Úřední hodiny a dny PO
ST

7.30-12 16-20
16-20

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
Co pro vás můžeme udělat
- 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
Publikace Hornobělsko
Publikaci Hornobělsko si můžete zakoupit na obecním úřadu. Cena publikace je 50,- Kč.
CzechPoint
Dolní Bělá a Plasy poskytují
stránkách. Co vše poskytuje:
•
•
•
•

služby „CzechPoint“ – více www.czechpoint.cz

nebo na

Výpis z katastru nemovitostí (nikoli mapové listy)
Výpis z obchodního rejstříku
Výpis ze živnostenského rejstříku
Výpis z rejstříku trestů

Odpady kontejner na zapůjčení.
Můžeme vám bezplatně zapůjčit kontejner na suť nebo vyklizení starých předmětů. Kontejner si
musíte zaplatit, včetně vývozu na skládku do Chotíkova a skládkového. Informace na oú.
Kam s trávou?
Tento problém bude řešit snad BECKER Kralovice
Prozatím platí vlastní kompost.

a snad již v příštím roce bude vyřešen.

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. Telefon na chataře
a chalupáře uvítáme také. Prosím písemně, jméno a příjmení, čp nebo E+číslo mobilu..
Parkování
Děkujeme majitelům nemovitostí, že šetří nové chodníky a neparkují na nich. O víkendu ještě
upozorněte vaše návštěvy.
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
2008. Tuto službu si mohou telefonicky objednat po vzájemné dohodě) pouze s AKP Invest s.r.o
tel. 373 394 311
Vyvážení na čistírnu bude zajišťovat tato firma, které 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 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.
Policie ČR Obvodní oddělení Kaznějov žádá občany :
1) Nebuďte nevšímaví vůči trestné činnosti v okolí. Pachatelé trestné činnosti ve Vaší i
okolních obcích většinou najíždějí z měst a nebo větší vzdálenosti vozidly a to jak osobními, tak
dodávkovými. Pokud by se někde objevilo podezřelé vozidlo a nebo osoby, napište si číslo,
případně nás zavolejte. Jedná se v současné době hlavně o objekty bývalého ZD Horní Bělá,
prodejny, objekty firem Autodopravy a nebo drobných živnostníků a v neposlední řadě i
zaparkovaná vozidla. Vozidlo není trezor a proto nenechávejte viditelně odložené ve vozidlech
cenné věci, ani uschované doklady. Vyhnete se potom nepříjemnostem s vyběháváním nových.
Dále se jedná o chatové oblasti, kam je v současné době rovněž namířen zvýšený zájem
pachatelů z důvodu minimální přítomnosti majitelů.
2) Majitele rodinných domků pro trvalé užívání, nebo rekreační účely a chataře žádáme,
aby své objekty opatřili čísly popisnými případně evidenčními. Je potom při napadení tohoto
objektu nesnadné určit jeho číslo a ztěžuje to naši práci. Porušení této povinnosti je přestupkem
dle § 47b/1 zákona č. 200/90 Sb. o přestupcích, za který je možno uložit sankci ve výši 10.000 Kč.
3) V případě výskytu podomních prodejců žádejte tyto o prokázání se živnostenským
listem. Hlavně starší občany upozorňujeme, aby tyto osoby nevpouštěli do bytových prostor, neboť
ve většině případů jdou s tím občany okrást při jejich nepozornosti. Pokud možno poznamenat
číslo vozidla, případně popis a počet osob. Budou-li tyto osoby kontrolovány z naší strany při svých
nájezdech na obce, tyto osoby si to rychle řeknou a budou se okolí vyhýbat.
4) V případě, že máte někdo problémy s neplacením výživného bývalým partnerem,
obraťte se rovněž na nás. V rámci možnosti pomůžeme realizovat trestný čin Zanedbání povinné
výživy dle § 213 tr. zákona.
Případné poznatky je možno volat na telefonní číslo 373 332 158 v době od 7.30 do 15.30
hod. ve všední den přímo na OOP Kaznějov. V případě nepřítomnosti hlídky v noční době a nebo
víkendech cestou Operačního střediska Okresního ředitelství Policie ČR Plzeň-sever č. 974 327
101 nebo bezplatně na číslo 158. Je možno kontaktovat nás i cestou Obecního úřadu Horní Bělá.
Opakovaný příspěvek Policie Kaznějov
Volby do zastupitelstva Plzeňského kraje
17. – 18. října 2008. Volit můžete:
17. října od 14,00-22,00,
18. října od 8,00 – 14,00
Občané Horní Bělé – zasedací místnost KD, občané Vrtba a Hubenova ve spol. místnosti hostince
Vrtbo a občané Tlucné v hasičárně v Tlucné.
Všem, kteří přijdou k volbám děkujeme za projev jejich svobodné vůle předem. Občané, kteří se
nemohou dostavit k volbám z vážných zdravotních důvodů mohou požádat o návštěvu volební
komise. Kontaktujte obecní úřad 373 394 201.
Volby do zastupitelstva kraje jsou důležité pro nás všechny. Z ústavy máme výsostné právo
volit koho chceme, proto využijme této výsady. I když nebudeme všichni stejného názoru je
účast na volbách důležitá. Jsou obce, které mají i 100% účast.
Připravujeme:
Vyhlášku o pálení
Změnu vyhlášky o místních poplatcích. Zastupitele zajímá, jaký máte názor na poplatky za
odpady. Své příspěvky můžete poslat mailem nebo vhodit do schránky u vchodu na obecní úřad.
Nepodepsané příspěvky nebudeme číst. Děkujeme předem.
Vaše starostka

