Strachotínský zpravodaj
Občasník

1/2011

Začátek nového roku je vždy spojen s placením různých poplatků. V tomto zpravodaji
bychom Vám je chtěli společně s vyhláškami obce připomenout.
Komunální odpad – popelnice
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 19. 1.
2011 bylo schváleno navýšení ročního poplatku
za komunální odpad na
450,- Kč za osobu.
Splatnost tohoto poplatku je k 31. 3. 2011.
Kontejner v areálu PPS Agro

Svoz tohoto odpadu je prováděn pracovníky OÚ
při odvozu popelnic.
Stočné

Do těchto kontejnerů patří odpad, který popeláři
nevyváží nebo se nevejde do popelnice.
Ceník

Pytle na tříděný odpad (papír, PET lahve)
dostane každý při placení poplatku za popelnice
zdarma, další můžete zakoupit na obecním úřadě
4,- Kč/ks.

Odpad

Suť

20,30,50,70,100,-

40,70,100,150,-

Poplatek platí občané připojení na kanalizaci
550,- Kč za osobu/rok

Knihovna
Pytel
Kolečka
Bída
Malý vozík
Velký vozík

Odpad vyvážejte prosím v určené dny, tj.
v létě - každá sobota
v zimě - sobota v sudém týdnu
9.00 – 12.00
Kontejnery na sklo jsou umístěny u Jednoty a na
začátku ulice Sklepní – bez poplatku.

Půjčovní doba: Středa 14.30 – 17.00
Roční poplatek:
 děti do 15 let
20,- Kč
 dospělí
50,- Kč

Internetové stránky obce
Na nových internetových stránkách obce je opět
možnost inzerce. Pokud máte někdo zájem
zviditelnit své podnikání, nahlaste se na OÚ
Strachotín - poplatek 350,- Kč na rok.

Poplatek za psa
Tento poplatek ustanovuje Obecně závazná vyhláška č.2/2008 o místním poplatku ze psů
Poplatek platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý
pobyt nebo sídlo v územním obvodu obce. Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik
poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla.
Poplatková povinnost vzniká každému držiteli psa, jehož pes dosáhl stáří 3 měsíců.
Sazba poplatku činí ročně 50,- Kč za každého prvního psa. Za každého dalšího psa činí poplatek
100,- Kč ročně.
Poplatek je splatný do 31.3. každého roku. V případě držení psa po dobu kratší než jeden
rok se platí poplatek v plné výši za kalendářní rok.
Obecně závazná vyhláška obce Strachotín č. 4/2002 o zákazu volného pobíhání psů a jiného
zvířectva na veřejných prostranstvích
1) Volné pobíhání psů a jiného zvířectva na veřejných prostranství je zakázáno.
2) Psi se mohou pohybovat na veřejných prostranstvích jen v doprovodu vlastníka nebo jiné
odpovědné osoby a to na vodítku, a nesmí ohrožovat bezpečnost a zdraví občanů nebo působit
škodu na majetku, či znečišťovat veřejné prostranství.
3) Znečištění veřejného prostranství exkrementy je povinen vlastník psa nebo jiného zvířectva
případně jiná odpovědná osoba neprodleně odstranit vlastními prostředky.
Veřejným prostranstvím se rozumí všechna místa v zastavěné části obce, která slouží k veřejnému
užívání, nebo jsou veřejnosti volně přístupná. Jsou to zejména parkoviště, silnice, místní
komunikace chodníky, veřejná zeleň, sportovní hřiště, hřbitov, dětská hřiště a zpevněné plochy.
Chovatel je také povinen zajistit, aby byli psi ve stáří od 3-6 měsíců a poté vždy jednou za rok
očkování proti vzteklině.

Ubytovací poplatek
Obecně závazná vyhláška obce č. 5/2008 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
- Ubytovatel je povinen správci poplatku (OÚ) ohlásit písemně nebo ústně do protokolu zahájení
činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 30 dnů od zahájení této
činnosti a to včetně ubytovací kapacity zařízení. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je povinen
ohlásit ukončení této činnosti.
- Při plnění ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku všechny iniciály.
- Ubytovatel je rovněž povinen prokazatelně ohlásit správci poplatku do 15 dnů jakékoliv změny
v ohlášených skutečnostech.
- Sazba poplatku činí: za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu
10,- Kč.
- Poplatek je splatný čtvrtletně a to do 15-ti dnů od ukončeného čtvrtletí na účet správce poplatku,
popř. v hotovosti.
- Ubytovatel je povinen na každou přijatou částku za poplatek vyhotovit příjmový doklad
v číselné řadě a současně je povinen vést v písemné nebo tištěné podobě evidenční knihu, do které
zapisuje dobu ubytování a iniciály osoby, které ubytování poskytl. Tyto zápisy musí být
uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od
provedení posledního zápisu.

CZECH POINT
Na Obecním úřadě Strachotín je kontaktní místo CzechPoint, kde je možné v úřední dny za
příslušný správní poplatek získat:






výpis z rejstříku trestů
výpis z bodového hodnocení řidiče
výpis z obchodního rejstříku
výpis s živnostenského rejstříku
výpis z katastru nemovitosti, aj.

Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití
na území České republiky. Použití listin v zahradničí se řídí různými pravidly a v případě, že
budete pro vaši listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat jí u
vlastníka dané agendy (např. výpis z katastru nemovitostí na příslušném katastrálním pracovišti,
výpis z rejstříku trestů přímo na Rejstříku trestů, ...)

Postup při požadavku na kácení dřevin
Podle ustanovení §8 ods.3 vyhlášky č 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů podává žádost o
povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný
uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřevina rostoucí mimo les roste.
Vlastník nebo nájemce pozemku má ze zákona povinnost žádat příslušný úřad, popř. jejich
odbor životního prostředí o povolení ke kácení stromu v případě, že obvod kmene ve výšce
130 cm nad zemí přesahuje 80 cm. Souvislé keřové porosty nad 40 m².
Žadatel o povolení ke kácení dřevin požádá Obecní úřad ve Strachotíně, který je
výkonným orgánem obce, o souhlas s kácením. Žádost musí obsahovat:
-jméno a příjmení žadatele
-datum narození
-adresa trvalého pobytu
-doložení vlastnického vztahu k pozemkům nebo doložení nájemního, uživatelského vztahu
k pozemku, a tedy případný souhlas vlastníka pozemku
- situační zákres dřeviny v katastrální mapě
- druh a počet (velikost plochy keřů)
- odbod kmene ve výšce 130 cm nad zemí
- zdůvodnění žádosti
- podpis
V případě žádosti o pořez stromu-porostu na pozemku Obecního úřadu Strachotín a jeho
odkoupení, určí cenu dle typu dřeviny (měkké, tvrdé dřevo) za m³. Z takto získaných finančních
zdrojů bude OÚ hradit výsadbu nových porostů.
Tiskopis žádosti dostanete na obecním úřadě, nebo ho najdete ke stažení na internetových
stránkách obce.

Varování před spalováním plastů
Spalováním ekologických paliv (zemní plyn, dřevo apod.) je základním předpokladem
udržení čistoty životního prostředí. Při spalování jiných látek než ekologických, dochází ke
znečišťování ovzduší a k poškozování zdraví lidí.
Vzhledem k opakovaným problémům se spalováním odpadu, obzvláště plastů nejen na
otevřených ohništích, ale i v kamnech a krbech rodinných domů, apelujeme na všechny občany a
vyzýváme k dodržování povinností dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší!!
A. Spalováním plastických hmot (polyvinylchloridy-PVC, např. kelímky, láhve, domácí zboží a
hračky) se uvolňuje oxid uhelnatý, chlorovodíkový plyn, dioxiny a chlorované furany. Ty mohu
zapříčinit vznik rakoviny a vad při narození. Dioxiny se hromadí a setrvávají v potravních
řetězcích lidí.
B. Při spalování polystyrenů (šálků, jídelních tácků, kartonů na vajíčka, plastických příborů),
výpary z jejich hoření mohou poškodit oči i sliznice a kontaminují ovzduší chemickými látkami.
C. Při spalování polyuretanů (žaluzie, pěny, látky,kterými se povrchově upravuje dřevo a lepidla)
se uvolňuje žlutý kouř, který obsahuje kolísající množství kyanovodíku a fosgenu.
D. Při spalování gumy, dřeva ošetřeného impregnačními prostředky, drátů z izolací, baterií, olejů,
azbestu a elektronických součástek, se uvolňují další jedovaté plyny.
***
Čistota obce je vizitkou nás všech. Pokud si uděláte procházku ulicemi obce, určitě zjistíte,
že máme co zlepšovat. Hromádky od psů, poletující papírky a zápach páleného odpadu nám určitě
čest nedělají. Také kolem obce na nás číhají strašáci v podobě různého odpadu a sutě.
Proto apelujeme s žádostí na všechny občany o dodržování výše uvedených vyhlášek obce.

Termín zasedání Obecního zastupitelstva Strachotín pro rok 2011
19.1.2011
2.3.2011
6.4.2011
11.5.2011
29.6.2011

ST
ST
ST
ST
ST

18.00 hod.
18.00 hod.
19.00 hod.
19.00 hod.
19.00 hod.

Prázdniny – dle nutnosti
7. 9.2011
ST 19.00 hod.
5.10.2011
ST 19.00 hod.
9.11.2011
ST 18.00 hod.
14.12.2011 ST 18.00 hod.

Společenská kronika - dodatek
Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2010 jsme přivítali
na svět:

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2010 jsme se
rozloučili:

Filip Skoupý

Marie Holešinská

Strachotínský zpravodaj
Vydává: Obecní úřad Strachotín jako občasník v nákladu 280 výtisků, neprošlo jazykovou úpravou
Odpovědná osoba: Malá Renata

Obecně závazná vyhláška č. 4/2008
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obec Strachotín touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání
veřejného prostranství.
Veřejné prostranství (čl.2)
1) Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují všechna náměstí, silnice, ulice,
komunikace, chodníky, tržiště, veřejná zeleň, parky přístupné každému bez omezení.
2) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství,
kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících
pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení
cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího
místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby
filmových a televizních děl.
3) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické nebo právnické osoby, které užívají
veřejné prostranství způsobem uvedeným v odst. 2). Užívá-li tutéž část veřejného prostranství
několik uživatelů, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce
poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.
Ohlašovací povinnost (čl.3)
1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit užívání veřejného prostranství nejpozději v den
zahájení jeho užívání, dále předpokládanou dobu, místo a výměru užívání veřejného prostranství.
Po ukončení užívání veřejného prostranství je povinen ohlásit skutečný stav těchto údajů.
2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a
adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu.
Sazba poplatku (čl.4)
Sazba poplatku činí:
1) Za použití veřejného prostranství k umístění stánků, pultů, předzahrádek, kiosků k prodejním
účelům včetně manipulačního prostoru, skládek zboží, vystaveného zboží:
a) za dlouhodobé používání v trvání nad 30 dní
2,- Kč/m²/den
b) za krátkodobé používání v trvání do 30 dní
5,- Kč/m²/den
2) Za použití veřejného prostranství k umístění stavebních zařízení:
a) za dlouhodobé používání v trvání nad 30 dní
b) za krátkodobé používání v trvání do 30 dní

1,- Kč/m²/den
2,- Kč/m²/den

3) Za použití veřejného prostranství k umístění reklamních zařízení:

5,- Kč/m²/den

4) Za vyhrazení trvalého parkovacího místa:
a) osobní automobil
b) dodávkový automobil, maringotka
c) nákladní automobil od 3,5 tuny do 12 tun
d) nákladní automobil nad 12 tun, autobus

500,- Kč/rok
1.000,- Kč/rok
3.000,- Kč/rok
5.000,- Kč/rok

5) Za použití veřejného prostranství k umístění lunaparků a jiných atrakcí:

0,50 Kč/m²/den

6) Za použití veřejného prostranství k umístění skládky stavebního
materiálu při stavbě obytného domu

10,- Kč/měsíc

7) Za použití veřejného prostranství na skládky všeho druhu

5,- Kč/m²/den

8) Za použití veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce

0,50 Kč/m²/den

9) Za použití veřejného prostranství pro reklamní akce

10,- Kč/m²/den

10) Za použití veřejného zařízení nebo prostranství
pro umístění reklamního zařízení

1,- Kč/m²/den

V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného prostranství ve stejném
období se platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou.
Splatnost poplatku (čl.5)
1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se platí ode dne, kdy začalo užívání veřejného
prostranství za každý i započatý den a každý i započatý m² užívaného veřejného prostranství, a to
do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a prostranství bylo uvedeno do
původního stavu (odstranění lešení, zaházení výkopu, odvoz materiálu, zrušení stánku apod.)
2) Poplatek podle čl.4 odst.1,5,8 a 9 je splatný v den započetí užívání veřejného prostranství,
v ostatních případech do 15 dnů ode dne započetí užívání veřejného prostranství.
Osvobození (čl.6)
Od poplatku se osvobozují:
a) uživatelé veřejného prostranství, kteří zde pořádají akci bez vstupného
b) osoby zdravotně postižené, kterým bylo vyhrazeno trvalé parkovací místo na veřejném
prostranství
c) uživatelé veřejného prostranství, kteří zde pořádají akce v obecním zájmu a to na základě
rozhodnutí OÚ
Závěrečná ustanovení (čl.7)
1) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou
vyhláškou obce, správce poplatku (OÚ) dlužné částky vyměří nebo doměří do 3 let od konce
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
2) Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku
poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou
(neodvedenou) část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
3) Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho
příslušenství zcela nebo částečně prominout.

*********
Plné znění všech vyhlášek je k nahlédnutí na Obecním úřadě Strachotín.

