Události

Nový Jáchymováček

Ples sportovců

Obecní úřad

Ples sportovců se koná v sobotu 29.02.2020 od 20:00 hod. na sále restaurace
Pod Kaštanem. Hraje skupina Separace, vstupné je 100,- Kč. Bude připravena
bohatá soutěž o ceny. Masky jsou vítány.

Trvalý pobyt

Člověče nezlob se
Spolek Pohoda zve všechny občany na jubilejní 20. ročník „Člověče nezlob
se“, který se bude konat 01.03.2020 v Hotelu Diana. Prezence od 13:30 hod.,
start ve 14:00 hod. S sebou si prosím vezměte figurky na „člověče nezlob se“,
hrací kostku, dobrou náladu a touhu nejen vyhrát, ale i dobře se pobavit.
Vstupné je dobrovolné.

Valná hromada
Spolek Pohoda Nový Jáchymov pořádá Valnou hromadu dne 01.03.2020 od
18:00 hod. v hotelu Diana. Program: přehled hospodaření za rok 2019,
kontrola hospodaření za rok 2019, přehled akcí za rok 2019, volba výkonných
orgánů, plán činnosti na rok 2020 a diskuze. Všichni jste srdečně zváni.
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V roce 2019 se do naší obce přistěhovalo 19 obyvatel, narodilo se 8 dětí,
odstěhovalo se 18 obyvatel a zemřelo 10 občanů. Počet trvale přihlášených
obyvatel k 31.12.2019 činí 681.
Jak už jsme vás informovali, počet trvale hlášených osob v místě bydliště má
vliv na hospodaření obce. Podle počtu obyvatel stát přiděluje finanční
prostředky, případně dotace. Také občanská vybavenost a služby závisí na
počtu obyvatel. Obecně lze tedy říci, že čím větší počet trvale hlášených
obyvatel, tím větší možnost rozvoje obce. K datu 31.12.2019 má naše obec
681 trvale hlášených obyvatel, asi 50 dalších osob není v Novém Jáchymově
trvale hlášeno. Pro obec tito nepřihlášení představují finanční ztrátu, neboť
podle současné daňové soustavy jsou daně obci přerozdělovány právě podle
počtu obyvatel. S každým přihlášeným občanem přichází ze státní poklady
do obecní ročně asi 8 000,- Kč. V případě oněch 50 lidí, kteří tu sice hlášení
nejsou, ale využívají všech výhod řádných občanů obce, přichází naše obecní
pokladna každoročně o více než 400 000,- Kč. A právě to jsou peníze, o které
bychom mohli být bohatší a které by bylo možné investovat zpět do rozvoje
obce, například do obnovy komunikací. Vyzýváme tedy znovu všechny
občany, kteří v naší obci žijí, ale dosud se nepřihlásili k trvalému pobytu, aby
tak učinili a pomohli tím obci k dalším nemalým finančním prostředkům,
které bychom rádi využili.

Kde a jak se přihlásit k trvalému pobytu?
Hlášení trvalého pobytu se provádí osobně na obecním úřadě. Zde je nutné
vyplnit a podepsat „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“, který získáte od
pracovníka obecního úřadu (je nutné použít originální tiskopis). Vyplňují se
údaje o vlastníkovi nemovitosti, kam se chce občan přihlásit. Majitel
nemovitosti musí potvrdit podpisem souhlas s přihlášením do svého domu.
Pokud bude přihlašovací lístek podepsán mimo ohlašovnu, musí být podpis
úředně ověřen. Proto je nejjednodušší, když se k přihlášení dostaví
přihlašovaný i vlastník nemovitosti.
Co musíte mít s sebou?
Platný občanský průkaz.
Vlastník nemovitosti musí doložit vlastnictví pomocí výpisu z katastru
nemovitostí (u nového domu kolaudačním rozhodnutím, příp. kupní
smlouvou). Doklad nesmí být starší než 2 měsíce.
Za ohlášení změny místa trvalého pobytu se platí správní poplatek ve výši
50,- Kč za osobu. Děti mladší 15 let jsou od poplatku osvobozeny.

Pozemkové úpravy
Pozemkové úpravy jsou chápány jako nástroj k vytvoření podmínek pro
rozumné, pochopitelné, hospodárné a účelné uspořádání vlastnických vztahů
k zemědělským a lesním pozemkům. Pozemkové úpravy prostorově a
funkčně uspořádávají pozemky, zcelují nebo dělí a zabezpečují jejich
přístupnost a využití.
Pozemkové úpravy nabízí:
• Zprůhlednění vlastnických vztahů k pozemkům.
• Upřesnění vlastnictví – výměra a poloha.
• Scelení pozemků (nebo rozdělení spoluvlastnických podílů).
• Zpřístupnění pozemků vytvořením sítě polních cest.
• Možnost převedení pozemků pod navrženými společnými zařízeními
do vlastnictví obce.
• Digitální katastrální mapu (DKM).
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•
•

Bezplatné vytyčení pozemků po pozemkové úpravě.
Realizace prvků Plánu společných zařízení (ochrana půdy před erozí,
zlepšení hospodaření s vodou v krajině).
Zvýšení tržní ceny pozemků a celého území.
Nové uspořádání pozemků tak, aby byly přístupné a zemědělsky
využitelné.
Náklady na pozemkové úpravy plně hradí stát.

Pozemkové úpravy se významně dotýkají obcí, protože napomáhají rozvoji
správního území obce. Současně jsou prosazovány principy ochrany půdy,
vody a dalších složek životního prostředí v krajině. Obec Nový Jáchymov má
zájem o pozemkové úpravy především z důvodu zajištění přístupu na
pozemky a vypořádání pozemků pod polními cestami.
Řízení o
pozemkových úpravách zahajuje pozemkový úřad, pokud se pro to vysloví
vlastníci pozemků nadpoloviční výměry zemědělské půdy v dotčeném
katastrálním území. V případě zájmu občanů je možné zorganizovat
prezentaci o pozemkových úpravách, kterou by připravili zástupci Státního
pozemkového úřadu, Pobočky Beroun.
Sdělte nám, zda byste o toto setkání měli zájem na telefon 311 693 279 nebo
email: info@obecnovyjachymov.cz. Setkání vlastníků plánujeme na měsíc
duben 2020.
Dagmar Vlachová
starostka obce

Diamantová svatba
Manželé Božena a Čestmír Kaiserovi v lednu oslavili diamantovou svatbu.
Manželé jsou spolu již krásných 60 let. Přišly chvíle nejen krásné a příjemné,
ale i ty horší a ty dokázali manželé společně překonat. V Novém Jáchymově
manželé žijí již 40 let. Nesmíme zapomenout zmínit jejich působení
v hospodě Pod Kaštanem a ve vinárně U Cechu. Manželům k jejich výročí
blahopřejeme a přejeme ještě mnoho společných let prožitých ve zdraví.

