Obecní úřad informuje
Vážení spoluobčané a majitelé psích miláčků

Žádáme majitelé psů, kteří ještě
nemají uhrazený poplatek za psa na letošní rok, aby tak učinili
do 31.5.2013. Poplatek je stanoven na 100 Kč za psa. Vlastníci
dvou a více psů hradí 150 Kč za každého dalšího. Občanům
pobírající důchod /vdovský, starobní, invalidní/ je částka snížena
na 50 Kč za psa. Poplatek můžete také zaslat bezhotovostně na
účet č. 1764774369/0800. Pro správné přiřazení platby uveďte
do poznámky prosím celé jméno, příjmení, ulici a číslo popisné.

VÝZVA

OBČANŮM

Žádáme všechny občany, aby do 31.8.2013 na
obecní úřad předali písemně všechny své návrhy
týkající se případných změn v území pro zapracování
do územního plánu, např.:
- stavební místo
- terénní úpravy
- změny ve využití území (les, louka)
- apod.
Bc. Lenka Ješková, ref. správních činností

1

Obecní úřad informuje
PLACENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTI (kráceno)
Finanční správa ČR žádá veřejnost, aby
neprováděla platby na číslo bankovního účtu
uvedené
na
složenkách
doručených
majitelům nemovitostí v měsíci dubnu.
Složenky doručené v průběhu května již
obsahují správné číslo bankovního účtu pro
placení daně místně příslušnému finančnímu
úřadu, tedy pro náš kraj: 775577621761/0710.
Podrobnější informace
naleznete také na webových stránkách
Finanční správy ČR: www.financnisprava.cz,
záložka „placení daní“.
Doplnění OÚ:
Složenky budou doručeny na adresu trvalého pobytu
majitele nemovitostí a uhrazeny mají být do konce
května 2013. Obecní úřad v Olbramicích je nemá
k dispozici stejně jako informaci o výši jednotlivých
úhrad.

POZVÁNÍ

Zvu všechny čtenáře, milovníky
knih i zvědavce do prostor nově
upravené knihovny, a to každé
úterý od 15:00 – 17:30 hodin.
Zároveň zájemcům nabízíme
vyřazené knihy, které budou
vystaveny v chodbě vedoucí ke
knihovně. Těším se na Vaši návštěvu.
Bc. Lenka Ješková, knihovnice
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UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že přes zprávy
v televizi a tisku, stále platí
ustanovení zákona o ochraně přírody
a krajiny č. 114/1992 Sb., které ve
svém §8 kromě jiného říká, že „Ke
kácení dřevin je nezbytné povolení
orgánu ochrany přírody. Povolení lze
vydat ze závažných důvodů po
vyhodnocení funkčního a estetického
významu dřevin. … Povolení není třeba ke kácení dřevin
z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo
při provádění výchovné probírky porostů, … a z důvodů
zdravotních. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno
písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody,
který je může pozastavit, omezit nebo zakázat. … Povolení
není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí,
popřípadě jinou charakteristikou, to znamená obvod 80 cm
měřený ve výšce 130 cm nad zemí. … Povolení není třeba ke
kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně
ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného
rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení,
oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení
kácení.“
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Uzavření mostu přes Polančici
Pro havarijní stav dojde pravděpodobně
od 10.6.2013 do 30.9.2013 k celkové
rekonstrukci mostu přes Polančici, který
se nachází na hranici s katastrem
Klimkovic. Po dobu opravy bude most
neprůjezdný, objízdná trasa je stanovena
přes Josefovice. Z tohoto důvodu bude
zrušena zastávka "U rybníčku" a měla by být nahrazena
provizorní zastávkou "U mohyly" u cesty na Josefovice.
Dalším z požadavků obce bylo také zřízení provizorního
můstku pro pěší a cyklisty přes Polančici. Správa silnic prosí
všechny občany i účastníky silničního provozu o pochopení a
ukázněné jednání.

Návrh změn v organizaci dopravy
Od 9.6.2013 dojde ke změně stávajícího linkového vedení
včetně časových poloh jednotlivých spojů. Základním
principem je zkrácení spojů po terminál Svinov s tím, že
v omezeném rozsahu zůstává zachováno přímé spojení do
Vítkovic, a to formou směnných spojů u linky č. 673 a 675, do
které jsou převedeny směnné spoje z linky č. 671, ta je však
vedena po Rudné ulici zcela mimi terminál Svinov. Linky č.
673 a 675 mají pravidelné přípoje v Klimkovicích. Kromě
zkrácení spojů jsou do linek promítnuty i drobné úpravy
s cílem zpřehlednit linkové vedení a zlepšit rozložení spojů.
Kvůli zachování existujících přípojů dojde v nezbytné míře
na dalších souvisejících linkách k posunům časových poloh.
Prosíme proto všechny občany, aby se s jednotlivými
úpravami seznámili včas, aby nedocházelo ke zbytečným
komplikacím.
Bc. Lenka Ješková
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