ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

BYSTŘIČKA 1/2003
PETICE ZA ZLEPŠENÍ
KVALITY TELEVIZNÍHO
SIGNÁLU
Obecní úřad má zájem na zlepšení kvality signálu v střední části katastru obce, který je v doposud nevyhovující kvalitě. Petice
za zlepšení tohoto stavu, která
bude odeslána provozovateli, je
k podpisu přichystána na obecním úřadě.

BESEDA S POSLANCEM
NEČASEM
Připravovaná beseda v dosud
blíže nespecifikovaném termínu
se uskuteční v restauraci Na
Nové. Tímto pouze informujeme
a žádáme občany, kteří mají
o tuto besedu zájem, aby si přichystali konkrétní dotazy.

POVODÍ MORAVY
V průběhu roku 2003 bude zahájeno dokončení prací na regulaci vodního toku Bystřička

ZIMNÍ ÚDRŽBA
Do kritických míst byl umístěn
posypový materiál. V případě požadavků může být tento počet
míst rozšířen.

ÚŘEDNÍ HODINY
Obecní úřad žádá občany, aby
poplatky chodili platit v úřední
dny, tj. v pondělí a ve středu
v 8.00 až 17.00, a to především do
konce měsíce února, z důvodů
probíhajících uzávěrek a auditů.

STOLNÍ TENIS
Od měsíce února si je možno
v tělocvičně školy Pod Růžďkou
pronajmout pinpogový stůl.
S provozním řádem se můžete
seznámit na obecním úřadě. Poplatek za 2 hodiny činí 40 Kč.

NEJBLIŽŠÍ INVESTIČNÍ ZÁMĚRY OBCE
 Oprava místní komunikace před řadovkami
 Oprava místní komunikace Novák – Janiš
 Výstavba nízkého napětí a veřejného osvětlení v stavebním
obvodu Konvica. Tato výstavba byla zahájena již v průběhu minulého volebního období, kdy byly započaty projektové práce. Bylo zahájeno jednání o možné dotaci na dokončení infrastruktury výše uvedeného obvodu [dešťová kanalizace, přeložka vodovodního řádu, plynofikace]. Projekt byl vyhotoven již v minulém volebním období.

POPLATKY
 Poplatky za vodu



8 Kč za 1 m3
Poplatky za psa
60 Kč
Poplatky za komunální odpad
250 Kč za osobu trvale přihlášenou k pobytu

Občany a majitelé nemovitostí v katastru obce Bystřička I a II upozorňujeme, že úlevy hrazení poplatků za komunální odpad se
budou udělovat pouze dle platné obecně závazné vyhlášky 3/2001
Výše uvedené poplatky jsou splatny do 31. 3. 2003

ZMĚNY PO UKONČENÍ
ČINNOSTI OKRESNÍHO
ÚŘADU VE VSETÍNĚ
 Občanské průkazy a pasy
– možnost podání žádostí a vyzvednutí na matričním místě,
což je Obecní úřad Růžďka.
 Řidičské průkazy v současné době vyhotovuje MěÚ Vsetín,
v budově bývalého Okr. Úřadu,
Horní náměstí 31, č. dveří 10.
Tedy dosud na původním místě.

SLUŽBY POSKYTOVANÉ
MĚSTSKÝM ÚŘADEM
VSETÍN
 vydávání občanských průkazů, cestovních dokladů
 vydávání řidičských průkazů, technických průkazů a evidence
motorových vozidel
 živnostenská agenda
 rozhodnutí o dávkách státní sociální podpory
 úkoly ze zákona o sociálně právní ochraně dětí
 rozhodování o poskytování pečovatelské služby ve vlastních
zařízeních
 výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, státní správy lesů, myslivosti, vodního hospodářství, rybářství atd.
 povolení zvláštního užívání a uzavírek silnic II. a III. třídy

DANĚ Z NEMOVITOSTI – ZMĚNA CEN PŮDY
Bystřička I
Cena od roku 1996

1,72 Kč

od roku 2003

1,92

Bystřička II
Cena od roku 1996

2,58 Kč

od roku 2003

2,38

Finanční úřad žádá občany v oblastech, kde došlo ke změně půdy,
aby poplatky chodili platit až v průběhu měsíce května.

OBECNÍ ÚŘAD - KONTAKTY
Ústředna OÚ
Blanka Žambochová
pevná linka: 571 443 258
Starosta - Zbyněk Fojtíček
pevná linka: 571 420 945
mobil: 777 604 205

Místostarosta
Zdeněk Hurta
mobil: 605 815 178
Komunální služby
Pavel Kotrla
pevná linka, fax: 571 443 370
Internetové stránky obce
http://www.bystricka.cz

Bankovní spojení:
KB Vsetín; č. účtu: 3929-851/0100; IČO: 00303739, DIČ: 403-00303739

Skály na Klenově

NAUČNÁ STEZKA
KLENOV
V návaznosti na již existující
naučnou stezku Jana Karafiáta,
která končí na přehradě, začali
v průběhu roku 2002 budovat
ochránci přírody z Valašského
Meziříčí stezku další, tentokrát z
Klenova na Dušnou. Náklady na
zřízení výkladových tabulí okolo
sedm kilometrů dlouhé stezky
mají činit přibližně 150 000 Kč a
podělit by se o ně měly jak obce
Bystřička a Růžďka, tak i město
Vsetín a snad i Zlínský kraj. Tato
v pořadí dvanáctá naučná stezka v regionu by měla předcházet
stezce z Hošťálkové přes Troják
na Tesák. Stezka by měla být otevřena v nejbližší době.

UŽITEČNÉ ODKAZY
Zlínský kraj
http://www.kr-zlinsky.cz/
Město Vsetín
http://www.vsetin.cz/
Veřejná správa on-line
http://www.obce.cz
Okresní hygienická stanice VS
h t t p : / / w w w. i n e x t . c z / o h s /
index.htm

