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Zpravodaj Obecního úřadu Běleč

N o v é v o l b y 31 . b ř e z n a
Jak už jste jistě zaznamenali, naše obec nemá po říjnových komunálních volbách nové
zastupitelstvo. Byť volby proběhly naprosto v pořádku a v souladu se zákonem a posléze
byly na prvním veřejném zasedání nového obecního zastupitelstva demokratickým způsobem rozděleny funkce, budeme muset jít k volebním urnám znovu. Tři členové zastupitelstva, Jiří Rohla, Alena Šnoblová a Václav Fejfar, totiž podali na začátku listopadu demisi, protože se nedostali na pozice, které si přáli. Zákon takové jednání umožňuje. Méně
než pět lidí však v zastupitelstvu být nemůže, a proto požádala Obec Běleč prostřednictvím Krajského úřadu Ministerstvo vnitra ČR o vypsání nového termínu voleb. A ten tedy
je: 31. března 2007.

V ý m ě n a o b č a n s k ý c h a ř id i č s k ý c h p r ů k a z ů
V letošním roce pozbývají platnost občanské průkazy vydané do 31. 12. 1998. Výměna průkazu za
nový je zdarma. Občané předloží žádost (tiskopis je možné vyzvednout i na našem obecním úřadě)
společně se stávajícím občanským průkazem a jednou fotografií v Centru správních agend v Kladně (budova bývalé spořitelny).
Výměnu občanského průkazu nepodceňte. Za propadlou „občanku“ hrozí při policejní kontrole až
desetitisícová pokuta. Peněžitý trest může přijít i při opožděně podané žádosti o nový doklad.. (Na
místě se může vybírat pokuta do 1 tisíce Kč, do 10 tisíc pouze ve správním řízení).
Řidičské průkazy vydané od 1. 7. 1964 do 31.12.1993
jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. 12. 2007.
Bělečský kurýr, zpravodaj Obecního úřadu Běleč
vydává: Obec Běleč, člen mikroregionu Bratronicko, Běleč 64, 273 63
telefon 312 659 151, e-mail: belec@belec.cz, internet: www.belec.cz
příspěvky lze odevzdávat na OÚ Běleč nebo mailem na belec@belec.cz
nevyžádané rukopisy se nevracejí; vychází jednou měsíčně
registrace na Ministerstvu kultury: e.č. MK ČR E 10593
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Poplatky
v roce 2007

Svá životní jubilea v lednu slaví: Šnoblová Miluše, Dvořáčková Eva,
Bartošová Eva, Matějovská Růžena, Mach Karel, Šnobl Karel, Port
Josef, Kniežo Ladislav, Nosek Ladislav. Všem jubilantům gratuluje- Poplatek za separovaný odpad
80,-Kč
me a přejeme hodně zdraví a životní elán.
V roce 2007 oslaví svá jubilea:
5 občanů
50. narozeniny
5 občanů
60. narozeniny
4 občané
70. narozeniny
5 občanů
80. a další narozeniny

za osobu s trvalým pobytem
150,-Kč za rekreační objekt
Splatnost: do 30. 6. 2007
Poplatek ze psa

Statistika
K 1. 1. 2007 žije v naší obci 327 trvale hlášených občanů,
z toho 178 mužů a 149 žen.
Průměrný věk našich obyvatel je 38,5 roku.

50,-Kč za každého psa
splatnost do 28. února 2007
Stočné

Průměrný věk:

muži
ženy

V r. 2006 se do obce:

36,9 roku
40,4 roku

50,-Kč/měsíc

přistěhovalo 13 občanů,
odstěhovalo se 6 občanů
zemřeli 2 občané
narodilo se 1 miminko

50,-Kč/měsíc

za osobu trvale žijící v obci

za rekreační objekt
splatnost:
1. pololetí do 30. 6. 2007

Vítáme do obce paní Helenu Černou, která se přistěhovala z Bra- 2. pololetí do 31. 11. 2007
tronic do svého rodného domu a dále manžele Roberta a Jiřinu
Horákovi s dvěma syny, kteří si zde koupili a zrekonstruovali Popelnice – 1. pololetí 2007
rodinný dům. Přejeme všem příjemné žití u nás.
Zelená známka
700,- Kč

vče
lař
lař
e
Dobiášovský František
vč
prodává med od svých včel
Běleč 91, tel.: 737 / 82 28 52
„ m e d s t o n e m oc í l é č í a t i s í c i p ř e d ch á z í “

Žlutá známka
510,- Kč
Jednorázová známka
60,- Kč
Nájem pronajatých popelnic
157,- Kč/rok

Zprávy z města Kladna
Finanční úřad v Kladně informuje všechny daňové poplatníky, kteří budou na rok 2007 podávat daňové přiznání k dani z nemovitosti, že v rámci služeb poskytovaných veřejnosti budou na finančním
úřadu pro daň z nemovitosti rozšířeny úřední hodiny do 31. 1. 2007 takto:
pondělí až čtvrtek: od 8.00 do 17.00 hod. a pátek od 8.00 hod. do 14.00 hod.
1. ledna 2007 nabývá účinnosti nový stavební zákon č. 183/2006Sb. a současně se tímto ruší zák.
č. 50/1976 územního plánování a stavební řádu. Tímto dnem zaniká oprávnění obce, která není stavebním úřadem, vykonávat části pravomocí stavebního úřadu. Veškeré činnosti doposud vykonávané
stavební komisí obce, tj.
F vydávání stavebního povolení na stavební úpravy jednoduchých staveb
F vydávání stavebního povolení na drobné stavby, stavební úpravy a udržovací práce
F přijímat ohlášení, popřípadě vydávat povolení informačních , reklamních a propagačních
zařízaní
F kolaudovat stavby a jejich změny, ke kterým vydala stavební povolení
bude vykonávat místně příslušný stavební úřad. To znamená, že všechna tato povolení bude vyřizovat pro občany naší obce Stavební úřad Magistrátu města Kladna.

24. února 2006 se v bělečské restauraci koná

Volební
Valná hromada
Vedení SK Běleč upozorňuje všechny členy, že hlavním bodem Valné hromady
budou volby do výboru. Proto je nutná co největší účast!
Program:
Zahájení
Referáty o činnosti
Volby
Diskuse
Občerstvení

