K žádosti se dokládá:







OP či jiný doklad totožnosti,
technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla,
doklad o pojištění,
protokol o evidenční kontrole,
doklad o platné technické prohlídce,
plná moc s úředně ověřeným podpisem, pokud se neúčastníte
vyřizování osobně.
Nahlášení dočasně vyřazeného vozidla do konce roku 2015

Pokud vlastníte auto, které bylo dočasně vyřazeno z provozu před
30. červnem 2013 (je v depozitu), musíte přijít do konce roku 2015 na
úřad a sdělit, kde vozidlo je a jaký je účel jeho využití. Pokud termín
nestihnete, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit.
V pozdějších případech dočasného vyřazení (po polovině roku 2013) máte
rovněž povinnost nahlásit údaje o vozidle, avšak nehrozí administrativní
zánik vozu, nýbrž finanční sankce. Máte-li vozidlo odhlášené předchozím
provozovatelem a zároveň dočasně vyřazené z provozu, musíte podat na
úřad žádost v kratší z obou lhůt – do 30. června 2015. Rozhodující je
skutečnost, že úřad nezná vlastníka (viz. polopřevody).

Nový Jáchymováček
Obecní úřad
Výzva k napojení na kanalizaci
Vážení občané,
v obci se buduje veřejná splašková kanalizace z prostředků Ministerstva
životního prostředí, Státního fondu životního prostředí a s nemalým
příspěvkem obce. Je to 291 domovních přípojek, 10 km kanalizačních
trubek a možnost připojení 1300 obyvatel obce. Dotace je podmíněna
závazkem připojit minimálně 766 obyvatel a provozovat čistírnu po dobu
10-ti let od kolaudace. ČOV musí být dokončena do 30. září 2015. K
tomuto datu je třeba mít připraveny domovní přípojky a podle postupu
výstavby a na základě souhlasu obce tyto fyzicky připojovat a začít
používat pro likvidaci splaškových vod.
Apelujeme proto na všechny občany, aby se k nové kanalizaci připojili
a včas senato připravili!
Obec spoléhá na to, že občané využijí ekonomicky výhodnější možnosti
likvidace splaškových vod připojením svých nemovitostí ke kanalizaci!
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Přípojky pro všechny domy jsou zakončeny revizní šachtou na hranici
pozemku. Odtud až k vyústění vnitřní kanalizace si hradí náklady na
přípojku každý sám.

Je výhodné napojit nemovitost hned, jak bude v ulici kanalizace hotová a v
provozu. Připojení po kolaudaci kanalizace bude zpoplatněno.
Revizní šachta, odbočka, trubky, výkop stojí dohromady cca 16 500 Kč a
každý, kdo se bude ke kanalizaci připojovat dodatečně, bude hradit
příspěvek za připojení.

Novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních

Účtování stočného se bude odvíjet od vodného a předpokládáme, že jeho
cena nepřesáhne výši stočného účtovaného firmou SAVEA, což je v
průměru na dům 5 500 Kč/rok. Naproti tomu odvoz fekálním vozem
stejného množství vyjde odhadem na 30 000 Kč/rok. Úspora je evidentní –
25 000 Kč ročně.

Změnu provozovatele auta provádí příslušný městský úřad – oddělení
dopravně správních agend (dále jen „úřad“).

Realizace přípojky – před zahájením realizace přípojky, to je výkopových
prací, je nutno mít souhlas obce s napojením. Obec bude dle postupu prací
postupně kontaktovat majitele jednotlivých staveb a bude koordinovat
postupné napojování na veřejnou splaškovou kanalizaci. V průběhu
realizace si obec vyhrazuje právo provedení kontroly. Součástí realizace
přípojky je kontrola hotové přípojky za účasti zástupce obce.
Splaškové vody je třeba napojit přímo do nové kanalizace bez předchozího
shromažďování v septiku či žumpě. Septiky se musí zaslepit, vyčerpat a
zasypat inertním materiálem, nebo je lze po jejich vyčištění využít jako
akumulační nádrže na dešťovou vodu.
Povinnost napojit se na kanalizaci může být stanovena správním
rozhodnutím v souladu s ustanovením § 3 odst. 8 zák. č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích, v platném znění, kde je uvedeno, že vlastníkům
pozemků a staveb, kde vznikají odpadní vody, může být uložena povinnost
připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. Doufáme,
že k takovému kroku nedojde a že dospějeme ve všech případech ke
vzájemné dohodě.

komunikacích (č. 56/2001 Sb.)
Jedna žádost, jedna návštěva, jeden úřad

 Změnu provozovatele auta v registru vyřídíte na úřadě, který je
místně příslušný z pohledu prodávajícího.
 Jako prodávající a kupující podáváte na úřad jen jednu společnou
žádost, kterou najdete na www.mdcr.cz nebo na webech samospráv.
 Na úřad můžete přijít společně nebo jen jeden z vás. Nepřítomný
však musí doložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem.
 Nezbytné doklady a dokumenty:
 OP či jiný doklad totožnosti,
 žádost o změnu vlastníka nebo provozovatele vozidla
v registru silničních vozidel,
 technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla,
 doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta),
 protokol o evidenční kontrola silničního vozidla.
Pozor na polopřevody, hrozí vyřazení auta z provozu!
Pokud vlastníte vozidlo, které je v Centrálním registru vozidel pouze
odhlášeno předchozím provozovatelem, musíte podat na úřad do 30. června
2015 žádost o zápis vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel.
Pokud žádost nepodáte, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde
přihlásit.

V lese se nachází oplocenky. Jsou to oplocené plochy (zpravidla celé ze
dřeva, nebo s pletivem), kde pěstujeme mladý les, který nesmí v tomto věku
okusovat zvěř. Do těchto ploch by se nemělo vstupovat. Pokud už budete
mít potřebu tam z nějakého důvodu vstoupit, prosím, neničte oplocení a
buďte opatrní při přelézání plotu i přes vyrobené přelezy – jsou ze dřeva a
mohou prasknout. Pokud byste při procházce uviděli zvěř v oplocence,
zavolejte to revírníkovi, on zajistí vyhnání zvěře a opravu oplocenky.
Pokud budete mít jakýkoliv dotaz na plánované zásahy, obraťte se na
místně příslušného revírníka – Ing. Marek Tuma – tel. 724 524 451.

Domácí hospic Dobrého Pastýře Hořovice
V roce 2014 byl ve městě Hořovice otevřen Domácí hospic Dobrého
Pastýře. Tato specifická zdravotně sociální služba je určena pro těžce a
nevyléčitelně nemocné lidi a jejich rodiny. Služby jsou poskytovány
dospělým nemocným v okruhu do 30 km okolo Hořovic, ať už doma nebo
v domově pro seniory.
Více informací naleznete na webu: www.hospic-horovice.cz.

Používání stávající žumpy bude spojeno s kontrolami dokladů o vyvážení
žumpy ve stejném množství jako vodné. Chceme skončit s přepady z
žump,vyčerpáváním na zahradu, ulici či jinam a budeme iniciovat kontroly
s následnými vysokými pokutami.
Likvidace odpadních vod pomocí zkolaudované domovní ČOV vyžaduje
její pravidelnou údržbu a kontrolu kvality vypouštěné přečištěné vody,
kterou je nutno také dále likvidovat, podobně jako dešťové vody.

Kanalizace – plánované uzavírky silnic
V rámci výstavby kanalizace bude nutné uzavřít některé části místních
komunikací. Prozatím je naplánovánajedna uzavírka.
Od 1. 4. 2015 do 15. 5. 2015 bude uzavřena silnice vedoucí od obecního
úřadu směrem ke hřbitovu. O případných změnách termínů a dalších
uzavírek budete včas informováni.

Zastupitelstvo obce

Ostatní

Zpráva o činnosti zastupitelstva

Činnost na území Lesnického parku Křivoklátsko

V této nové rubrice vás budeme pravidelně v jednotlivých bodech
informovat o některých záležitostech, které projednávalo zastupitelstvo na
svých pracovních zasedáních.

Těžební činnost v roce 2015

 Prohrnování a posyp místních komunikací v období zimních měsíců.
 Žádost na Úřad práce na společensky účelné místo a na osobu
vykonávající obecně prospěšné práce.
 Zabezpečení stavby MŠ.
 Žádosti občanů o koupi obecních pozemků.
 Pronájem bytu v č.p. 1.
 Kanalizace – žádosti občanů na kanalizační odbočku, zajištění
odborně způsobilé osoby ke kanalizaci, vyústění dešťové kanalizace,
napojení venkovního WC u vinárny U Cechu, zajištění objízdných
tras a parkování autobusů v době výkopů na hlavní silnici.
 Dotace na rok 2015 – žádost na druhou etapu MŠ a na neuznatelné
náklady související s výstavbou kanalizace.
 Výzva k občanům ohledně připojení ke kanalizaci.
 Obecně závazná vyhláška na odpady.

V tomto období se bude intenzivně těžit kalamitní hmota – vývraty a zlomy
po silném větru ze začátku roku. Při návštěvě lesa buďte opatrní a nechoďte
pod zavěšené a zlomené stromy ani k vývratům. Jsou to nestabilní a
nebezpečná místa s možností úrazu. Dejte velký pozor na ulomené a
zavěšené větve všech velikostí v lese. Mohou kdykoliv spadnout, a to i za
bezvětrného počasí.
Práce v lese jsou často sezónní, a proto v období od listopadu do konce
března je v lese zvýšená těžební činnost. Tato činnost klesne v jarním
období do konce června, z důvodu omezení těžebních možností v ptačí
oblasti.
Další činnosti
Na lesních skládkách můžete spatřit hromady klestu. Jedná se o
energetickou surovinu (převážně na výrobu tepla a elektřiny), ze které se
bude drtit štěpka. U těchto hromad buďte opatrní na možný sesuv hromady.
Pokud máte na své zahrádce uřezané větve (pozor – pouze větve), je možné
po domluvě s revírníkem tyto větve dovézt k této hromadě.
Po celý rok se provádí tzv. prořezávky. Je to cílené prořezávání mladých
porostů cca do 20 let věku, kde provádíme snížení počtu jedinců,
prosazování kvality a úpravu druhů dřevin – např. výřez břízy a ponechání
buku. I z této hmoty je možné vyrobit palivo, ale až po sepsání smlouvy na
samovýrobu.

Březnové události

Kulturní výbor obce Nový Jáchymov
pořádá v sobotu

28.3.2015 od 14:00
v prostorách komunitního centra obecního úřadu

Výtvarné velikonoční odpoledne
Nejen děti si budou moci vyzkoušet uplést pomlázku, vytvořit
vlastní svícen, ozdobit perníkové vejce nebo si zhotovit
jednoduchý šperk tepáním.
V prostorách budou vystaveny výrobky dětí z Nového Jáchymova.
Součástí akce bude i soutěž o nejhezčí velikonoční výrobek.
Vlastní výrobky prosím přinášejte od 23.3.2015 do 27.3.2015
na obecní úřad.
Vstup dobrovolný – občerstvení zajištěno

Kulturní výbor v Novém Jáchymově
pořádá
zájezd do divadla Radka Brzobohatého na divadelní představení

Barmanky

Současná anglická komediální hra o ženách pro ženy, o mužích pro muže,
ale i o mužích pro ženy a o ženách pro muže z prostředí koktejl baru.

Hrají: Hana Gregorová, Vladimíra Striežencová, Pavlína Mourková,
Kateřina Velebová, Irena Máchová, Vanda Károlyi

Kdy: v sobotu 14. března
Odjezd: v 13.15 hodin z návsi
Cena vstupenky: 300 KČ /v ceně je i doprava autobusem/
Prodej vstupenek v PO a ST na OÚ v úředních hodinách.

