Obecník č. 5
Vážení spoluobčané, letos nás čekají významné akce: .
1. Oslavy 100 let Sokol Horní Bělá 11. 6. 2005
2. V červnu by měla být zahájena rekonstrukce vozovky SUS Kralovice
Rekonstrukce vozovky bude rozdělena do tří etap:
 etapa od cedule Dolní Bělá směr do obce ke spodnímu rybníku
 etapa od spodního rybníka k Procházkovi
 etapa od Procházky k Wohrlábům
3. V červnu spuštění ČOV v Loze
Rekonstrukce vozovky je rozdělená na tři etapy. To nám umožní rozdělit finančně akci na
rekonstrukci chodníků v Horní Bělé. Tak budeme mít možnost zažádat o dotaci abychom díky
rekonstrukci chodníků nevyčerpali všechny finance. Při rekonstrukci vozovky musí obec finančně
zajistit osazení obrubníků tam, kde budou chodníky a opravu dešťové kanalizace. SUS Kralovice
opraví po ukončení akce celý povrch vozovky na Malé straně, která bude v době rekonstrukce
používána jako objížďka pro autobusy a osobní vozy. Rekonstrukce může být ukončena v roce 2006.
Autobusové zastávky budou při rekonstrukci umístněny na Malé straně před požární zbrojnicí a u
Hájků, kde zůstanou i po opravě povrchu Malé strany. Opravu zajistí finančně SUS Kralovice jako
kompenzaci za používání místní komunikace a zajištění dopravy osob. Malá strana bude v budoucnu
využívána jako pěší zóna, tedy pouze pro osobní vozy a autobusové spoje. Přejezdy ze silnice budou
zajištěny. Občané mají možnost nahlédnout do projektu na obecním úřadu. Po rekonstrukci vozovky
máme velikou šanci získat dotaci od kraje, nebo dotaci z EU na chodníky. Tam je podmínkou, aby se
jednalo o veřejně prospěšnou akci, která probíhá současně s jiným záměrem kraje, nebo s tímto
záměrem souvisí. Takovou akcí je právě rekonstrukce vozovky, která je v majetku kraje a jejím
provozovatelem je SUS Kralovice.
Upozorňujeme majitele nemovitostí na Malé straně, aby si urychleně zajistili výměnu
vodovodních přípojek. SUS Kralovice má záměr začít s rekonstrukcí již v červnu! Rekonstrukce
vodovodního řadu ve vozovce bude včas oznámena majitelům nemovitostí.
V červnu by se měla spustit čistírna odpadních vod v Loze. Podle slov projektanta došlo
k několika technickým problémům, které by měly být dořešeny tak, abyste mohli využívat splaškové
kanalizace co nejdříve.
Do vyhlášení zahájení provozu obecním úřadem, platí zákaz používání nové splaškové
kanalizace!!! Vyhlášení oznámí starostka, nebo místostarostka. Budeme vás o všem včas
informovat.
Pár slov o toleranci:
Všichni máme domácího mazlíčka. Pro někoho je to pes a pro jiného kočka. Většina má problémy
s nedomestikovanými zvířaty jako jsou kuny. Pokud máte tento problém, řešte ho jinak než položením
želez! Pohled na zohavené zvíře není příjemný a může se stát i něco horšího. Zkuste to jiným
způsobem. Tento středověký způsob lovu není povolen ani na vašem pozemku!
Obecní úřad: telefony: 373394201, 373393394
e-mail: horni_bela@cmail.cz
starostka: anna.perinova@seznam.cz
úřední hodiny pro veřejnost Po 7,30-11,30
St 7,30-11,30
Starostka:

Po 18.00-20.00

12,30-18.00
12,30-17.00
St 18.00-20.00

Nezapomeňte na svoz nebezpečného odpadu 30. 4. 2005 podle rozpisu na úřední desce.
Na vývěsce a na obecním úřadě jsou informace k výměnám občanských průkazů.

Prevence požární ochrany
Několik rad pro občany, které jsou v případě možného vzniku požáru rozhodující
1. Povinnosti občanů jsou stanoveny zákonem o požární ochraně
2. Základní povinností je počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při
používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů. Při skladování
a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi, nebo s otevřeným
ohněm či jiným zdrojem zapálení.
3. Zákaz vypalování travnatých ploch a křovin.
4. Při používání tepelných spotřebičů se nevychladlý popel ukládá do nehořlavých
uzavíratelných nádob.
5. V garážích lze ukládat maximálně 40 litrů pohonných hmot. Pro nákladní automobily
skladovat nejvýše 80 litrů.
6. Pevné palivo je nutné odkládat odděleně od jiných druhů paliv, hořlavých látek, nebo hoření
podporujících látek.
7. Hořlavé látky v půdních prostorách se mohou skladovat ve vzdálenosti nejméně 1 m od
vnějšího povrchu komínového tělesa.
8. Při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, musí být dodrženy
vzdálenosti, které uvádí výrobce v dokumentaci.
9. Elektroinstalace musí splňovat normy ČSN a má být na ní vypracovaná výchozí revizní
zpráva.
10. Hašení požáru v prostoru kde je elektrický proud se nesmí používat voda, ani pěnové hasící
přístroje.
11. Tísňové volání na hasičský záchranný sbor je 150.
12. Požární řád obce je uložen na obecním úřadu.
Pokud mají občané zájem o bezplatnou prohlídku preventisty z řad našich SDH, zavolejte na OÚ
a zanechte tel.číslo, na které se vám preventista ohlásí. Tyto prohlídky nejsou pro vás povinné, ale
prospěšné. Děkujeme Františku Paškovi za zapracování podkladů pro občany.
Co pro vás může udělat obecní úřad:
- máme možnost oddávat na obecním úřadu bez poplatku. Za 1.000,- Kč mimo úřadovnu.
Podmínkou je, že alespoň jeden ze snoubenců je trvale hlášen v Horní Bělé, Hubenově,
Tlucné, nebo Vrtbu. Informace podá starostka a místostarostka.
- Pronájem sálu KD za úplatu včetně úklidu 2.000,- Kč za 5 a více hodin. Akce povoluje
starostka, která s vámi domluví vše ostatní. Místní složky uvedené v Provozním řádu KD mají
pronájem v KD zdarma.
- Pronájem zasedací místnosti KD za úplatu včetně úklidu 100,- Kč/hod, 5 a více hodin 500,Kč
Co pro vás nemůžeme udělat:
- neověřujeme podpisy ( Dolní Bělá)
- nevystavujeme občanské průkazy ani nevyměňujeme občanské a řidičské průkazy ( Dolní
Bělá)
- nevystavujeme rodné listy ani opisy Dolní Bělá
Vyhlášky obce Horní Bělá:
- vyhláška o místních poplatcích – kdy a jak platit poplatky za odpady, odpadové hospodářství,
slevy a sankce za porušování vyhlášky
- vyhláška o pobíhání psů – zákaz pobíhání psů, slevy a sankce za porušení vyhlášky
vyhláška o veřejných prostranstvích – zákaz parkování nákladních automobilů na veřejných
prostranstvích, zákaz parkování vraků na veřejných prostranstvích sankce za porušení vyhlášky.
Děkujeme všem za pomoc při jarním úklidu v obci. Bohužel si užijete prachu a bláta i v letošním roce.
Zajistěte si včas tuhá paliva na zimu, abyste neměli problém na podzim díky rekonstrukci vozovky. Po
rekonstrukci vozovky v Horní Bělé nebude možné po dobu 5 let zasahovat do jejího povrchu. Zásahy
do rekonstruované vozovky budou velmi nákladné. Zajistěte si včas vodovodní přípojky a ostatní.
Nepřemýšleli jste o plynovém topení?

