Obecník č. 7
Rekonstrukce vozovky 204/II.
Práce na rekonstrukci vozovky (průtah Horní Bělou) pokračuje podle finančních možností SUS
Kralovice. Zastupitelstvo Krajského úřadu přidělilo SUS Kralovice potřebné finance a rozhodlo o dokončení
akce v roce 2006. Firma Berger zahájí práce podle počasí. Předpokládaný termín dokončení je konec srpna.
Na rok 2006 plánuje zastupitelstvo především dokončení osazení obrubníků a výměnu-opravu dešťové
kanalizace. V rámci stavby byla předána do předběžného užívání 1. etapa
(od Wohlrábů čp. 39). Případné poškození na majetku občanů v době rekonstrukce předávejte písemně na
úřad jako žádost o náhradu škody.
Zeptali jsme se za vás:
- nejčastější dotaz na tuto akci byl na parkovací místa před hostincem U Šípků. Podle projektu zde má
být 8 parkovacích míst a parkovací místo pro tělesně postižené. Další parkovací míst pro zásobování
od vchodu do hostince až k plotu u hřiště. Přes veškerá jednání s policií a projektantem akce, není
možno zvýšit kapacitu parkovacích míst.
- z vyjádření policie i projektanta akce vyplývá, že rekonstrukce je posuzována jako nová stavba.
Každá nová stavba musí být podle norem, kterými se musíme řídit. Pokud se těmito normami řídit
nebudeme, nedojde ke kolaudaci celé akce a to pro nás znamená vrátit dotaci za 1-2 etapu ve výši
300.000,- Kč včetně penále. Každá dopravní nehoda nebo úraz, které se stanou po ukončení akce,
která nebude podle projektu, bude od pojišťoven vymáhána na obci.
Je jasné, že všechny normy, zákony a vyhlášky se nám nemusejí líbit. Neznamená to ale, že si budeme
všichni dělat co se nám líbí. Žijeme v demokratickém státě, kde platí zákony. Nepsané zákony typu
neuděláme to, co s nám můžou udělat, nemůžeme riskovat. Pokud se nebudeme ve vsích nic dělat, tak sice
nic nezkazíme, ale také nebudeme nic mít. Pokud něco uděláme, tak to prostě musí být pořádně. Je to za naše
společné peníze a nikdo nechce, aby ti co přijdou po nás běhali po soudech a vyřizovali naši neschopnost a
šetření nesprávným směrem.
Dešťovou kanalizaci měníme ze stejného důvodu. Havarijní stav naší dešťové kanalizace by mohl
v budoucnu zničit podloží rekonstruované silnice a pokud by se nevyměnila, zaplatila by obec případné
sanační práce. Vrátit původní betonové roury a zabetonovat je aby neprosakovaly, by bylo dražší než nová
dešťová kanalizace.
Po ukončení 3. etapy bude provedena oprava povrchu „Malé strany“. Do konce června máte čas na
případné zásahy do této místní komunikace. Po opravě povrchu, která bude provedena na náklady SUS
Kralovice, budou veškeré zásahy do povrchu na náklady stavebníka.
Případné nové uzavírky v obci Horní Bělá vám budeme včas hlásit. Věnujte tomu pozornost. Zkratky
přes pole a zahrady nemusí každý majitel podporovat.
Od 1. 2. 2006 je v knihovně instalován pro veřejnost internet zdarma. Na internetu můžete surfovat
prozatím ve středu od 17-20 hodin.
Obecní úřad: telefony: 373394201 pozor telefon 373393394 zrušen
e-mail obecního úřadu: horni_bela@cmail.cz
starostka:
anna.perinova@seznam.cz
www:
www.hornibela.cz
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. 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
- Zapůjčíme vám kroniku obce k nahlédnutí, pouze však na obecním úřadě. Můžete se dozvědět o
historii Horní Bělé do roku 2002.
- Ukážeme Vám na požádání Vaše pozemky v počítači, včetně možnosti si z něj pořídit vlastní výpisy.
Při větším objemu si dohodněte schůzku.

Co pro vás nemůžeme udělat:
- neověřujeme podpisy ( Dolní Bělá)
- nevystavujeme občanské průkazy (Dolní Bělá) ani nevyměňujeme (Dolní Bělá)
- řidičské průkazy (Kralovice)
Platby:
Poplatek za psy a odpady je nutné uhradit vždy do 28.2. na stávající rok. Platba se provádí hotově na
obecním úřadě, nebo bezhotovostně na účet u KB Plzeň, číslo účtu 5520371/0100. Při bezhotovostní platbě
je nutné uvádět variabilní symbol. Ten se skládá z:
rok +
lokalita
+ číslo popisné
příklad
2006
H. Bělá
01
22
200601022
Vrtbo
02
112
200602112
Tlucná
03
9
200603009
Hubenov 04
16
200604016
Č. Rybník 05
E 23
200605023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poplatek za psy:
35,- Kč za jednoho psa, za každého dalšího 60,- Kč
(pouze u trvale hlášených osob, neplatí pro chataře a chalupáře)
Poplatky za odpady:
Chataři:
450,- Kč ročně/objekt
Chalupáři:
450,- Kč ročně/objekt
Při ekologickém topení:
225,- Kč ročně/objekt
(plyn, el. přímotopy nebo dřevoplyn)
Trvale hlášení občané:
Jedna osoba
4 a více osob

330,- Kč ročně
1320,- Kč ročně – v jednom čísle popisném

Při ekologickém topení:
(plyn, el. přímotopy nebo dřevoplyn)
Jedna osoba
160,- Kč ročně
4 a více osob
640,- Kč ročně – v jednom čísle popisném
Slevu na poplatcích dokládáte každý rok formou konečné faktury za rok 2005. Majitelé kotlů na dřevoplyn,
byly kontrolováni na místě. Děkujeme za pochopení.
Vyhláška platí pro všechny trvale hlášené občany. Patří sem i ti, kteří se odstěhovali a neodhlásili se !!!
Otevření pedikúry v obci Dolní Bělá v únoru 2006 v budově bývalých služeb.
Kácení stromů i na soukromém pozemku povoluje obecní úřad. Jedná se o porosty o průměru více
než 80 cm ve výšce 130cm nad zemí. Ostatní je na ohlášení obecního úřadu 15 dní před kácením.
Pokuty za nedodržení jsou až do výše 50.000,- Kč.
V roce 2007 se budou v létě konat oslavy 100 let založení SDH Horní Bělá a obec pořádá sraz všech
rodáků Horní Bělé, Hubenova, Tlucné a Vrtba. Prosíme občany o fotografie a pamětní věci , které budou
vystaveny na výstavce - „100 let u nás“.
Zastupitelstvo obce Horní Bělá děkuje všem občanům za jejich trpělivost při rekonstrukci vozovky
v Horní Bělé a opravě místní komunikace v Tlucné. Poděkování patří i všem občanům a složkám, kteří
pomáhali obecnímu úřadu v roce 2005 nebo se jinak podíleli na dobrém jménu naší obce.
Přeje všem v roce 2006 pevné zdraví, štěstí a mnoho trpělivosti s námi.
Vaši zastupitelé.
18. 2. 2006 zveme na turistický pochod - „Hornobělská 30“.
29. 4. 2006 bude svoz nebezpečného odpadu. Čas upřesníme před svozem.

