Žďárský zpravodaj
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Obecní úřad Žďár nad Metují

Vyhlášky

úřední hodiny
Pondělí 8 – 11 a 13 - 17 hod.
Středa 8 – 11 a 13 - 17 hod.

Zastupitelstvo obce má připraveny v návrhu nové obecně závazné
vyhlášky, které by měly vstoupit v platnost od 1.ledna 2020. Jedná se o
vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Pro rok 2020 bude zachována částka 550,- Kč na osobu. Poplatníkem je
fyzická osoba, která je v obci přihlášena k pobytu a osoby, které mají ve
vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci či objekt, ve kterém není
přihlášena žádná osoba k trvalému pobytu.
Osvobozeni od poplatku jsou mimo jiné: osoby, jež mají trvalý pobyt na
ohlašovně, uhradí poplatky v jiné obci, případně jsou ve výkonu trestu.
Úlevu od poplatku mají: studenti, kteří studují mimo okres Náchod - 150,Kč; nově narození 275,- Kč.
Při nároku na osvobození či slevu na poplatku musí občan skutečnost
doložit a to do 90 dnů, kdy tato situace nastala. Nebude-li to řádně
doloženo, nebude úlevu či osvobození od poplatku možné nárokovat.
Poplatek je splatný ve dvou splátkách: do 31.3.2020, nejdéle však
30.9.2020.
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za psa. Majitel je
povinen svého psa přihlásit nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy se pes stal
starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve
lhůtě 30 dnů je povinen ohlásit změnu poplatkové povinnosti. Výše
poplatků: v rodinných domech a bytech do 3 bytových jednotek (za
jednoho psa 200,- Kč, za druhého a dalšího psa 300,- Kč); psi, kteří jsou
v bytových domech nad 3 bytové jednotky (za jednoho psa 300,- Kč, za
druhého a dalšího 500,- Kč) ; majitelům starších 65 let je stanoven
poplatek ve výši 100,- /1 pes, za druhého a dalšího psa 200,- Kč. Od
poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá,
bezmocná a osoba zdrav. postižená, která je držitelem průkazu ZTP/P.
Splatnost poplatku je do 31.3.2020.
Vyhlášky bude projednávat ZO na prosincovém zasedání

Kontakty: tlf.č. 491 541 142
obec@zdarnadmetuji.cz
www.zdarnadmetuji.cz
č.ú. Komerční banka: 9024551 / 0100

v kanceláři obecního úřadu je nově
možno hradit poplatky či služby
platební kartou

Ubytování pod Ostašem
www.podostasem.com
tel.č. 721 106 077

SBĚRNÝ DVŮR
sobota: 9 – 11 hod.
Zastupitelstvo obce Vás zve
na VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
v pondělí 9.12.2019 od 18:00
hodin.
Projednáno mimo jiné bude:
- Rozpočtové provizorium obce
- Obecně závazné vyhlášky
Po skončení zasedání Vás zveme
na promítání z fotokroniky
obce.

Úřední hodiny
kanceláře Obecního úřadu
upozorňujeme občany, že
na konci roku 2019 bude
úřad pro veřejnost otevřen
v pondělí 23.12. do 11:00
hodin,
další úřední den pak bude
6.1.2020.
Přejeme Vám všem
krásné a klidné
prožití Vánoc a
v roce 2020 hodně
zdraví a úspěchů v soukromém
i pracovním životě.
Zastupitelé a zaměstnanci obce.

Výstavu obrazů a fotografií v objektu bývalého Paskerova holičství, je
možné si prohlédnout ještě v těchto termínech: 15.11. (17-18 hod.), 1.12.
(14-15 hod) nebo jindy po předchozí domluvě v kanceláři obecního úřadu.

Připravujeme:

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA a
ROZSVĚCENÍ STROMKU
na návsi v sobotu
30.11.2019
Pro děti je připraven od 15:30
do 16:45 hod program na sále:
Kouzelník, Dogdancing, Vystoupení
žáků Szkoly Podstawowai (Polsko)
Následovat
bude
Mikulášská
nadílka a rozsvěcení stromku.

Základní škola a Mateřská škola
Žďár nad Metují zve na

Vánoční besídku
19.12.2019
od 17:00 hod.
na velkém sále

Zpravodaj č. 4/2019 vychází 12.11.2019 v
nákladu 250 kusů.
Připravuje R.Freibergerová

Povinné očipování psů
Od 1.ledna 2020 je dána povinnost každému majiteli psa, aby jej nechal
současně s očkováním proti vzteklině očipovat. Pokud totiž majitel svého
psa očipovaného mít nebude, nebude moci být jeho pes ani očkován proti
vzteklině. Štěňata budou dostávat čip při prvním očkování mezi třetím a
šestým měsícem. Starším psům se pod kůži vpíchne čip při pravidelném
přeočkování. Výjimku mají psi, kteří byli tetováni před 3. červencem 2011.
Pokud majitel svého psa neočipuje, bude mu od příštího roku hrozit
správní řízení s možným uložením pokuty až do výše 20 tis. Kč. Cena
očipování se pohybuje okolo 500 Kč. Povinnost označovat psy na území ČR
vychází z novely veterinárního zákona č.302/2017Sb.
Poté je vhodné takto očipovaného psa zaregistrovat do několika
různých databází, aby bylo možné psa snadno identifikovat v případě
potřeby.
K tomu
slouží
například
databáze:
backhome.cz,
narodniregistr.cz, czpetnet.cz a další.
Upozorňujeme, že očkování proti vzteklině bude provádět MVDr. Kulich
v naší obci v neděli 17.11.2019 v době od 10:05 – 10:10. Případně je
možné využít Veterinární ambulanci v Suchém Dole.

Čistírny odpadních vod
Vzhledem k přibývajícím dotazům občanů, ohledně dalšího postupu
týkající se instalace nových domovních čistíren odpadních vod nebo
biologických filtrů Vám sdělujeme následující informace:
Po doručení rozhodnutí Městského úřadu Náchod – věcně příslušného
vodoprávního úřadu o stavbě domovní čistírny odpadních vod (septiků
s biologickými filtry) a následné fyzické realizaci stavby je možné zažádat
vodoprávní úřad o Závěrečnou prohlídku stavby. K tomu je třeba podání
vyplněného formuláře „ Oznámení o dokončení vodního díla“. Tento
formulář je v tištené podobě k dostání v kanceláři OÚ Žďár nad Metují
nebo je možné si jej stáhnout na webových stránkách města Náchod na
odkaze:
http://www.mestonachod.cz/urad/formulare/formular.asp?id=335
Posléze je třeba tento vyplněný formulář zaslat poštou na podatelnu
Městského úřadu Náchod, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 40,
547 01 Náchod. Do formuláře je důležité vyplnit telefonní kontakt, na
který se Vám ozve zaměstnanec MěÚ Náchod, který s Vámi domluví termín
prohlídky, při které bude zhodnocena realizace stavby. Závěrem bude
sepsání protokolu. Pro prohlídku místa stavby si připravte veškerou
dokumentaci (složku), kterou Vám k dodanému výrobku předal výrobce či
prodejce. Složka by měla obsahovat veškeré potřebné dokumenty
k bezproblémovému dokončení prohlídky stavby. Kopie sepsaného
protokolu je pak závěrečný dokument, který Vám vodoprávní úřad vydá.
Tímto krokem je stavba řádně dokončena (toto se týká zejména staveb,
které byly v souhrnné akci intenzifikace domovních ČOV a vyčištěné vody
jsou vypouštěny do obecní kanalizace).
Pokud došlo během realizace ke změně v projektu, např. byla místo filtru
instalována domovní ČOV, je důležité zachovat původní místo osazení a
použitý systém čistění musí být v souladu s kanalizačním řádem obce.
Skutečnost o změně v projektu bude zaznamenána v Závěrečném
protokolu. Ze strany majitelů objektů není třeba měnit projektovou
dokumentaci.
V případě nejasností je možné se obrátit přímo na pracovníky Městského
úřadu v Náchodě, odbor životní prostředí, kteří jsou připraveni na Vaše
dotazy.
Nabízíme k prodeji stolní kalendář
Policko 2020, který obsahuje letecké
snímky obcí Policka.
Prodejní cena 70,- Kč

