Obecník č. 6
•

Spuštění ČOV a vaše připojení bylo odstartováno ( platí pouze pro občany v Horní Bělé. Hubenov,
Tlucná a Vrtbo pouze pro informaci.).
− Obce Horní Bělá, Mrtník a Loza se dohodly že budou provozovat ČOV společně jako Bělská skupina. Pro
občany to znamená, že od 1. 1. 2006, budou platit vedle vodného i stočné.
- Do konce roku 2005 budou za občany platit jejich obce, aby byl dostatek času na sepsání smluv a na
připojení domů. Platby budou prováděny přes SIPO.
- Protože obce Mrtník a Loza nemají vodovod, tudíž nelze měřit skutečné množství spotřebované vody, byl
stanoven paušál pro všechny obce – 100 l/osoba/den -> 3m3/měsíc -> 36,5 m3/osoba/rok
- Cena byla stanovena 700,-Kč /osoba/rok. Rozdíl nad tuto cenu v roce 2006 doplatí obce.
- Výše uvedená spotřeba a platí pro trvale hlášené občany. To znamená i ti, kteří bydlí jinde a jsou trvale
hlášeni v Horní Bělé.
- Rekreační objekty - 700,- Kč/rok, bez ohledu na to, jak dlouho jsou využívány.
- Podnikatelské subjekty se budou řešit v dohledné době!

Doporučujeme občanům Horní Bělé, aby se připojili na splaškovou kanalizaci co nejdříve. S rekonstrukcí vozovky
je spojena i oprava dešťové kanalizace, kam jsou někteří napojeni se svými septiky. Odhalily to kamerové
zkoušky, které se prováděly na H. Bělé. Do opravené dešťovky už splašky (přepady) nesmí. Občané, kteří se
do 30. 6. 2006 nepřipojí na splaškovou kanalizaci, budou prokazovat, že vyvážejí splaškové kaly na čistírny,
které je zpracovávají. V Loze toto zařízení není!
• Rekonstrukce vozovky
Zpoždění je způsobené zvýšenou cenou, se kterou SUS nepočítala. Výběrové řízení vyhrála firma Berger. Obec
obdržela dotaci od Plzeňského kraje ve výši 300.000,- Kč na obrubníky a opravu dešťové kanalizace. Rekonstrukce
začne v září a nebude letos celá dokončena. Je pro nás rozumné rozdělit akci na osazení obrubníků a opravu
dešťové kanalizace na dva roky. Občany budeme informovat o výměně vodovodního řadu, který bude probíhat
souběžně s rekonstrukcí.

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 stále možnost nahlédnout do projektu na obecním úřadu.
Vše je jen otázkou financí. V současné době jsme vynaložili značné prostředky na splaškovou kanalizaci a
ČOV. Jsou nutné i opravy jiných objektů a místních komunikací. Zastupitelé vás budou informovat o svých
rozhodnutích v usnesení na úřední desce v Horní Bělé i na informačních deskách v jednotlivých vsích.
•

Pár slov o odpadech.
V naší obci se podstatně snížily černé skládky. Příčinou toho jsou kontejnery v každé vsi a popelnice u RD,
chalup a pytle pro chataře. Obec na odvoz komunálního odpadu doplácí přes 200.000,- Kč ročně. Některým
občanům a návštěvníkům, ale ještě nedošlo, že to myslíme vážně s pokutou až do výše 30.000,- Kč za uložení
jakéhokoli odpadu na místo, kam nepatří. Obec musí zajistit likvidaci černých skládek na vlastní náklady.
Nechceme z Vás dělat udavače, ale dokud nebude svědek, nebude možné nikoho postihnout. Bez písemné stížnosti
a svědka nemůžeme dělat nic a samozřejmě to zaplatíme všichni.
Bez vaší pomoci budeme jen neustále doplácet na ty, kteří si z našeho okolí dělají skládku, aby ušetřili. Pokud
by se situace opakovala, znamenalo by to zvýšit poplatky za odpady pro všechny. Zastupitelé mají snahu
nezatěžovat občany vysokými poplatky i když jim zákon umožňuje vypsat místní poplatky ze všech nákladů na
likvidaci veškerého odpadu a vybrat celou částku.
Většina z Vás chápe, že není možné odhazovat odpadky kdekoli. Pokud jsou plné kontejnery není problém počkat
až se vyprázdní.
Pokud Vám nevyvezou popelnici, nebo označený vak na domovní odpad volejte na úřad. Na telefoním
záznamníku můžete nechat vzkaz, kde, komu a kdy nevyvezli domovní odpad. Nepodporujte něčí lajdáctví.
Informovat nás po několika týdnech nemá smysl. Volejte ihned! Obec za ty služby platí, a proto chce, aby byly
řádně vykonávány !
Letos posbírali členové našich SDH a Mysliveckého sdružení sv. Hubert po lesích ve Vrtbě a v Tlucné tunu
odpadu. Vloni nás bylo třicet, letos jen devět. Děkuji dobrovolníkům za pomoc.

•

Zasedání zastupitelstva obce Horní Bělá bude dne 23. 8. 2005 v sále KD.
Program - informace o ČOV, rekonstrukce vozovky a oprava dešťové
kanalizace. Začátek v 19.00 hod.
Informace z obecního úřadu
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
12,30-18.00
St 7,30-11,30
12,30-17.00
Starostka:

Po 18.00-20.00
St 18.00-20.00

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.
- Pronájem sálu KD za úplatu včetně úklidu 2.000,- Kč za 5 a více hodin. Akce povoluje starostka, která
s vámi domluví vše ostatní.
Pronájem zasedací místnosti KD za úplatu včetně úklidu 100,- Kč/hod, 5 a více hodin 500,- Kč
Místní složky uvedené v Provozním řádu KD mají pronájem v KD zdarma.
- Zapůjčíme Vám kroniku obce, ale pouze na obecním úřadě. Můžete se dozvědět o historii
Horní Bělé až do roku 2002.
Co pro vás nemůžeme udělat:
− neověřujeme podpisy ( Dolní Bělá)
− nevystavujeme občanské průkazy (Dolní Bělá) ani nevyměňujeme (Dolní Bělá)
− řidičské průkazy (Kralovice), termín prodloužen podle data vystavení:
Občanské průkazy - výměny provádí Mě. úřad v Kralovicích

− informaci k výměnám občanských průkazů dostanete na obecním úřadě a nebo na vývěskách.
− Obecně lze říci , že do 31.12.2005 končí platnost všech OP „knížkového typu“
(OP vzor 48,53,60,77,85,91)
− Občanský průkaz vzor 93, 94:
− OP vydané do 31. prosince 1994 – skončí platnost 31. prosince 2005
OP vydané do 31. prosince 1996 – skončí platnost 31. prosince 2006
OP vydané do 31. prosince 1998 – skončí platnost 31. prosince 2007
OP vydané do 31. prosince 2003 – skončí platnost 31. prosince 2008
− Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (vzor 2000,2005) – platí po dobu v něm
uvedenou
Řidičské průkazy – výměny provádí Mě. úřad v Kralovicích, průkazy vystavené:
− od. 1.7.1964-31.12.1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31.12.2007
− od 1.1.1994-31.12.2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31.12.2010
− od 1.1.2001-31.12.2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31.12.2013

•

Dopravní obslužnost.
Na autobusovou dopravu obec doplácí více než 30.000,- Kč ročně. Na jednání v Kralovicích 26.7.2005 jsme
informovali představitele kraje a radní o tom, jak se od nás cestuje do Kralovic a zpět. Bylo nám přislíbeno zlepšení
tak, aby se i naši občané dostali v rozumnou dobu na městský úřad a zpět.
Po jednání s ČSAD a krajem bude pravděpodobně prosazeno přestupní jízdné. To znamená, že si zakoupíte
v autobuse jízdenku do cílové stanice (stejný princip jako u železnice). Tato změna bude včas oznámena podle
dohody mezi ČSAD a krajem. Jízdné by se nemělo podle radních zvyšovat.
Kraj předložil na tomto zasedání také rozdělovník příspěvků jednotlivých obcí na dopravní obslužnost.
Zastupitelstvo obce Horní Bělá nesouhlasí s tímto novým rozdělením. Obec H. Bělá byla zařazena do nejvyšší
skupiny a kraj po nás požaduje víc, než po městech. Cena za 1 občana je 60,- Kč.
Zastupitelstvo obce Horní Bělá

