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Slovo starosty
Vážení občané,
dovolte, abych Vás tímto způsobem poprvé v letošním roce pozdravil a popřál hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody.
Přijměte ode mě zároveň několik aktuálních informací o chodu obce a činnosti obecního úřadu.

Kanalizace
Prakticky již více jak dva roky se
zabýváme přípravou a vlastní
realizací vybudování splaškové
kanalizace v obci. Bylo nutné a
časově dosti náročné ověřit, jaký
druh kanalizace je pro naši obec
nejvýhodnější. Z důvodu nejnižších
investičních nákladů a nejmenšího
finančního podílu obce i občanů,
byla nakonec zvolena varianta
tlakové kanalizace. Z pohledu
občana to bude znamenat co
možná nejmenší zásah do jeho
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do čerpací jímky (1 až 2 m potrubí)
a přívod el. proudu k rozvaděči
čerpadla. Ostatní práce a dodávky
již budou hrazeny v rámci celkové
dotace. Kromě výrazně levnějšího
napojení na kanalizaci bude i
minimalizován
zásah
do
soukromých pozemků s ohledem na
hloubku potrubí jen cca 150 cm.V
současné době je zpracována
dokumentace k územnímu řízení a
bude následovat její projednávání.
Po upřesnění vlastnictví dotčených
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V opačném případě by potrubí a
čerpací jímka byly ve Vašem
vlastnictví, ale museli byste celé dílo
financovat
sami,
což
by
představovalo náklad cca 50 - 70
tisíc Kč, podle délky trubního
vedení.
Souhlas
s
věcným
břemenem pro Vás nebude
znamenat žádné výrazné omezení
vlastnických práv, dojde pouze k
uložení výše uvedené technologie
na Vašem pozemku a dále je to
umožnění přístupu v případě oprav
pdfcrowd.com

financí a životního prostředí. U
každého rodinného domu bude
osazena
kruhová
plastová
přečerpávací jímka s kalovým
čerpadlem a to co nejblíže stávající
kanalizaci do jímky. Každý si pak
na svůj náklad provede jen připojení

pozemků budou s Vámi uzavírány
smlouvy o věcném břemeni. Jedná
se prakticky o to, dát svůj souhlas s
uložením potrubí a čerpací jímky na
svém pozemku, aby tuto část
investice mohla zaplatit obec z
poskytnuté dotace.

nebo výměny. Protože nelze v
omezeném rozsahu "Zpravodaje"
podrobně celý problém vysvětlit,
velice rádi zodpovíme Vaše
případné dotazy a připomínky a to
už jakoukoliv formou.

Kultura
V další části dnešního "Zpravodaje" je Vám předkládán kulturní kalendář obce Hudlice pro rok 2005, který navrhla
komise kulturní a školská s předsedkyní paní Jiřinou Tejnorovou. Děkujeme všem občanům, kteří přispěli svými
náměty k jeho sestavení. Tento kalendář je možné dále v průběhu roku upravovat, měnit nebo doplňovat dle aktuální
situace, případně dalších Vašich návrhů a finančních možností obce.

Pojmenování ulic
S ohledem na plánované rozšiřování obce a výraznou obměnu občanů je jistě na místě přikročit i v naší obci k
pojmenování jednotlivých ulic. Tento záměr odsouhlasila rada a posléze i zastupitelstvo obce a v říjnu 2004 jste byli
vyzváni formou ankety k předložení konkrétních návrhů. Vaše návrhy a připomínky byly projednány v radě obce a
formou orientačního plánu Vám je dnes předkládáme k dalšímu vyjádření. Žádáme Vás o urychlené předložení
stanoviska nejpozději však do 28.2.2005, aby již konečný návrh mohl být schválen na jednání ZO obce dne
17.3.2005.
Obecní úřad ověřuje u vyšších orgánů samosprávy, zda si tato změna vyžádá i výměnu občanských průkazů. S
ohledem na nejednotný názor bylo vyžádáno stanovisko MV ČR. Doporučujeme žadatelům o výměnu OP počkat se
žádostí až do vyřešení tohoto problému.

Mateřská škola
Vedením MŠ Hudlice jste již byli informováni o tom, že ode dne účinnosti nového zákona 561/2004 Sb., nelze
poskytovat vzdělávání v posledním ročníku MŠ za úplatu. Z tohoto důvodu bylo vybírání poplatku v předškolní třídě
zrušeno (to představuje ztrátu v příjmech MŠ za rok cca 80 tisíc Kč, která nebude obci státem nahrazena). Z
uvedených důvodů tedy došlo k částečné kompenzaci vzniklé ztráty navýšením poplatku v ostatních třídách na Kč
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400,- měsíčně. I při tomto navýšení rodiče celkem zaplatí za 3 roky docházky dítěte do MŠ o 1.000,- Kč méně. Do
posledního ročníku MŠ v případě většího zájmu než jsou kapacitní možnosti, budou přednostně přijímáni žáci, kteří
absolvovali předchozí ročníky.

Odpady
S ohledem na podrobné informace v další části "Zpravodaje" Vás chci pouze upozornit na možnost odkládání
nápojových kartonů (viz. přiložený leták) do nádob na plasty, které budou označeny nálepkou.
Pravidelný svoz nebezpečného a ostatního odpadu se v letošním roce uskuteční dne 19.3. a 5.11. na obvyklých
svozových místech.

Rychlé občerstvení
Poté co původní nájemce dal k 31.12.2004 výpověď z nájemní smlouvy, proběhlo výběrové řízení, na základě kterého
byla dne 1.2.2005 uzavřena nová nájemní smlouva s panem Františkem Nekolným. Bohužel s ohledem na nutné
stavební úpravy nařízené zejména kontrolou pracovníků HS Beroun, byl provoz opětně zahájen až 9.2.2005. Toto
zařízení by mělo i nadále sloužit především pro pořádání různých kulturních akcí pro občany obce a podařilo se i
výrazně rozšířit provozní dobu a postupně i nabídku poskytovaných služeb.

Co se podařilo
- Pokračovaly truhlářské práce v domku Josefa Jungmanna
- Vybudování odpočinkových míst s lavičkou, odpadkovým košem a mísou na květiny, dále byly zpevněny plochy pro
kontejnery na tříděný odpad a provedena úprava vjezdů a některých komunikací. Drobné dokončující práce budou
postupně realizovány dle klimatických podmínek.
- Byla dokončena výpusť na místě bývalého stavidla koupaliště.
- Podle požadavku hygienické stanice Beroun byly provedeny stavební, topenářské a instalatérské úpravy v
"Rychlém občerstvení"
- Byl dokončen informační systém (špatné upevnění směrových šipek bylo reklamováno, náprava bude provedena).
- Je připravena projektová dokumentace na splaškovou kanalizaci k územnímu řízení.
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Co se připravuje
- Hlavní úsilí v letošním roce bude zaměřeno na dokončení všech potřebných podkladů pro podání žádosti o dotaci na
realizaci výstavby splaškové kanalizace v obci.
- V rámci finančních možností bude probíhat úprava místních komunikací a veřejného prostranství, dokončení
sadových úprav v domku Josefa Jungmanna, doplnění veřejného osvětlení, zřízení dalších odpočinkových ploch,
osazení dopravního značení atd.

Pronájem nebytových prostor
Stále trvá nabídka na pronájem volných nebytových prostor v domě služeb - bývalé "Bistro u Topolu" a "Secondhand"
Stále trvá nabídka na pronájem volných nebytových prostor v domě služeb - bývalé "Bistro u Topolu" a "Secondhand"

Poděkování
Obecní úřad děkuje všem, kteří přispěli k zprovoznění ledové plochy u kostela. Dále děkuji všem za dobrou
spolupráci při zabezpečování náročných úkolů obce v roce 2004 a těším se na další vzájemnou podporu v roce
2005.

Upozornění občanům
Upozorňujeme občany, že i nadále platí obecně závazná vyhláška obce č. 03/1997, která zakazuje volné pobíhání
psů. Zejména v poslední době se některým občanům psi potulují pravidelně po obci a je zde tak reálné nebezpečí
zranění osob ale hlavně dětí. Obec bude nucena pro zajištění bezpečnosti toulavé psy nechat odchytit a odvézt do
útulku, což představuje pro majitele poplatek cca Kč 3.000,-.
starosta obce
Pavel Hubený
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Informace z jednání orgánů obce
Zastupitelstvo obce zasedalo dne 9.12.2004 a projednalo:
rozpočet obce Hudlice , přistoupení obce k programu EU LEADER+, zprávu o činnosti rady obce, hodnocení výborů
a komisí za rok 2004, změnu OZV č. 03/2003 o poplatku za svoz komunálního odpadu
Rada obce dne 21.12.2004 mimo jiné projednala:
finanční dary pro členy zastupitelstva obce, vyjádření CHKO Křivoklátsko, roční zprávu o výsledku finanční kontroly za
rok 2004, informaci společnosti EKO-KOM, oznámení Vak Beroun o změně ceny vody , upozornění SKÚ na zákon
561/2004 Sb., energetické audity, požadavek nájemníků obecního domu, žádost Dětí Země
Rada obce dne 20.1.2005 mimo jiné projednala:
- žádost ředitelky ZŠ, výběrové řízení na nového nájemce RO, možnost pronájmu dalších nebytových prostor,
odstranění závad ve školní jídelně, žádost o přijetí do pracovního poměru, vyrozumění Policie ČR, zřízení elektronické
podatelny, změny v dani z nemovitostí, zvýšení odměny dozoru skládky, žádost o snížení nájmu, návrh kulturního
kalendáře obce, žádost o dotaci klubu Zvonek, finanční pomoc obětem Tsunami, zrušení OZV č. 1/2003, výzvu
občanům Křivoklátska, zakoupení multifunkčního zařízení, názvy ulic v obci

Sport v Hudlicích
STOLNÍ TENIS TJ SOKOL HUDLICE
Mistrovské
soutěže
sezony
2004/2005 ve stolním tenise
vstoupily do druhé poloviny. Tato
sezona je pro hudlický stolní tenis
velmi úspěšná.
sokola Hudlice "A", které v
open in browser PRO version

Družstvo sokola Hudlice "B"
rovněž kraluje v okresním přeboru 1.
třídy. Je na 1. místě s náskokem 7
bodů. Je
reálný předpoklad
přímého postupu do krajské
soutěže 2.třídy.
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výsledků. Po 5 turnajích je celkově v
kategorii mladší žáci na 1. místě
David Hubinger, na 2. místě Jan
Stehlík. V kategorii starší žáci je na
4. místě Jirka Vlach. Potěšitelný je
fakt, že jejich hráčská úroveň roste
pdfcrowd.com

loňské sezoně bojovalo o udržení v
divizi je v letošní sezoně největším
překvapením této soutěže. Po 14
kolech je na 2. místě se ztrátou 6
bodů na vedoucí tým divize Spartak
Čelákovice. Naše družstvo má
reálnou šanci se probojovat do
závěrečného play-off o postup do III.
Ligy stolního tenisu. Podstatné
bude udržet až do konce dosavadní
úspěšnost a poprat se o postup.
Byl by to velký úspěch hudlického
oddílu stolníhotenisu.

Družstvo sokola Hudlice "C" v té
samé soutěži je na 10. místě.
Družstvo sokola Hudlice "D" si
vede velmi dobře. Je na 2.místě
okresního přeboru 2.třídy a má
reálnou šanci postupu do okresního
přeboru 1.třídy.
Družstvo sokola Hudlice "E" je v
okresní soutěži na 9. místě. Za toto
družstvo hrají hlavně naši žáci.V
bodovacích
turnajích
mládeže
dosahují naši odchovanci velmi
dobrých

a mají všechny předpoklady k
dalšímu zlepšení. Ze strany členů
oddílu mají veškerou pomoc. Mohou
být příkladem pro ostatní hudlické
děti.
Závěrem všem družstvům a
jednotlivcům našeho oddílu přeji
splnění všech postupů a co nejlepší
umístění v jednotlivcích. Všechny by
potěšila návštěva a podpora
hudlických občanů při zápasech v
sokolovně.

Za oddíl stolního tenisu:
Hrkal Rudolf

Z činnosti komisí a výborů
Informace komise pro mládež a sport
LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY
V lednu se uskutečnil jednodenní lyžařský zájezd do Zadova na Šumavě. Zájezd se vydařil, zejména milovníkům
běžeckého lyžování poskytla Šumava nádherné trasy.
V sobotu 26.února 2005 se uskuteční druhý jednodenní lyžařský zájezd tentokrát na Ještěd a do Bedřichova v
Jizerských horách. Závazné přihlášky lze podat na Obecním úřadě spolu se zaplacením poplatku za dopravu (pro
občany Hudlic 50,-Kč ; ostatní 100,-Kč). Termín přihlášek je do 24.února 2005. Podrobnější údaje o zájezdu jsou
zveřejněny na vývěskách.
Informace komise kulturní a školské
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KULTURNÍ KALENDÁŘ PRO ROK 2005.
LEDEN

25. 1.

schůze kulturní komise - sestavení plánu kulturního kalendáře na rok 2005.

ÚNOR

12.2.
13.2.
19.2.
20.2.
26.2.

zájezd do divadla Blaník v Praze na hudební komedii ,,Miluji tě,ale…"
setkání zájemců o pořádání Staročeských májů - v sokolovně ve 14 hodin
zájezd do plaveckého bazénu v Berouně
karneval pro děti v sokolovně
zájezd do plaveckého bazénu v Berouně

BŘEZEN

5. 3.
6. 3.
11. 3.
19. 3.
19. 3.

zájezd do plaveckého bazénu v Berouně
oslava MDŽ - OÚ Hudlice
jarní koncert skupiny Silentium v kostele sv. Tomáše v 18 hodin
plavání ve Weidenu
Josefské posezení v "Rychlém občerstvení" - hraje pan Procházka

DUBEN

9.4.
16.4.
16.4.
22.4.
23.4.

zájezd do Litoměřic na Zahradu Čech
společenský večer v "Rychlém občerstvení" s hudbou pana Pavla Bureše
hasiči pořádají zájezd pro děti do divadla Spejbla a Hurvínka
otvírání studánek - ZŠ a MŠ Hudlice
jarní vycházka na Velíz spojená s návštěvou výstavní síně OÚ v Kublově a rodného
domku L. Zvonaře

KVĚTEN

6. 5.
7. 5.
21. 5.

vzpomínková akce k šedesátému výročí osvobození
plavání ve Weidenu
Staročeské máje

ČERVEN

25. 6
.

jednodenní zájezd pro děti a dospělé

ČERVENEC

9. 7.
16. 7.

Jungmannovy oslavy
zájezd do divadla v Českém Krumlově na představení Babička a prohlídka
krumlovského zámku
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letní taneční zábavy na parketu u lesa
SRPEN
27. 8.

letní taneční zábavy na parketu u lesa
rozloučení s prázdninami- sportovně zábavné odpoledne pro děti a rodiče

ZÁŘÍ

15. 18. 9.

zájezd pro dospělé (program je v jednání)

ŘÍJEN

22.10.

zájezd do sklípku na Moravu, aneb tam jste ještě nebyli

5. 11.
19.11.

vítání občánků
plavání ve Weidenu
zájezd do Prahy na Olšany k hrobu J. Jungmanna-pietní akt

3.12.
17.12.
26.12.

rozsvícení vánočního stromu, mikulášská nadílka, koncert v kostele
plavání ve Weidenu
pojďte s námi na Vrch - 1. ročník svátečního setkání občanů na Vrchu

LISTOPAD

PROSINEC

Jednotlivé akce mohou být zrušeny nebo jejich termíny změněny. Vždy budete včas informováni plakáty na obecních
vývěskách, rozhlasem OÚ a články ve Zpravodaji. Na zájezdy je možno již nyní se závazně přihlásit a informovat na
OÚ v Hudlicích. Během roku se uskuteční besedy, hudební večery a jiné akce v Rychlém občerstvení.
Kulturní a školské komise uvítá všechny vaše připomínky a náměty.
Informace komise sociální a životního prostředí
Komise kromě sociálních záležitostí se nadále zaměřuje ve spolupráci s obecním úřadem na udržování čistoty a
zvelebování naší obce v oblasti životního prostředí. Věnujeme pozornost nepovoleným skládkám v okolí obce.
Zlepšila se situace i u nejvíce sledované skládky při cestě do osady Lísek, kterou komise ve spolupráci s místními
hasiči zlikvidovala. Na podzim loňského roku zde bylo zabudováno dřevěné zábradlí, které zabraňuje přímému vjezdu
motorovými vozidly. Přesto se zde občas objeví vyhozený igelitový pytel nebo taška s odpadky, stejně tak PET lahve,
které jsou pohozené i v různých částech obce.
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Zlepšování životního prostředí také pomáhá svoz nebezpečných odpadů, který zajišťují v obci členové komise ve
spolupráci s TS Beroun dvakrát ročně. Že tento sběr je třeba pravidelně provádět a že občané mají stále dost
nebezpečných odpadů, chci ukázat u některých druhů v několika číslech:
období sběru

lednice

televize

autobaterie

pneumatiky

duben 2003

15 ks

45 ks

71 ks

157 ks

listopad 2003

10

37

22

44

květen 2004

14

35

41

58

říjen 2004

18

46

56

182

Tuto službu může využít každý občan naší obce, ale i chataři, chalupáři, kteří řádně platí za odpady dle obecní
vyhlášky. I přes tuto pravidelnou službu, kterou mohou všichni využít, se objevují na veřejné skládce vyhozené televize,
monitory, pneumatiky aj.
V říjnu loňského roku jsme také v obci provedli poprvé sběr šatstva, přikrývek ap. pro humanitární účely. Tato
sbírka oděvů byla kladně hodnocena občany naší obce a proto chceme v těchto sbírkách pokračovat i letos a v
dalších letech. Jednak tím pomůžeme potřebným dětem a občanům a tyto oděvy se přestanou objevovat v
kontejnerech a popelnicích, ale i na nepovolených skládkách.
V rámci udržování a zlepšování čistoty životního prostředí se hlásíme k výzvě se kterou se v tomto roce obrátila
Správa CHKO Křivoklátsko na všechny obce, školy, firmy, soukromníky, majitele nemovitostí, lesníky, myslivce,
občanská sdružení a spolky, obecní zastupitele - prostě na všechny občany z oblasti CHKO Křivoklátsko, kterým není
lhostejné, jaké je a jak se bude dále vyvíjet naše životní prostředí. Vyzýváme proto všechny spolky a sdružení v naší
obci a rovněž všechny naše občany, kterým není lhostejné jak naše obec vypadá zejména po zimním období, aby
všichni společně pomohli při jarním úklidu ve spolupráci s Obecním úřadem v Hudlicích.
předseda komise:
Vostárek Oldřich
Kontejnery na tříděný odpad
open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Vážení spoluobčané,
V naší obci jsou umístněny barevné kontejnery na tříděný odpad. Kontejnery jsou určeny pro sběr skla, papíru a
směsných plastů .
Proč třídit?
Důvodů je mnoho. Na prvním místě jsou samozřejmě ekologické důvody. Třídění odpadů a jejich recyklace šetří
přírodní zdroje surovin a energie. Výroba 1 tuny papíru ze sběrového papíru může ušetřit až dva vzrostlé stromy.
Třídění dokonce ukládá i zákon o odpadech a nakonec, poplatek za odpad se stanovuje podle nákladů na netříděný
odpad. Tedy čím více odpadu se vytřídí, o to více by mohla obec a následně obyvatelé ušetřit na poplatku za odpad.
Navíc obec má v současné době uzavřenou smlouvu se společností EKO-KOM, která na náklady spojené s tříděním
odpadů finančně přispívá. Čím více odpadů obec vytřídí, tím více peněz dostane zpátky.
JAK kontejnery správně používat?
Do kontejnerů na sklo lze odkládat veškeré obalové (sklenice, láhve) a tabulové sklo.
V kontejnerech NESMÍ skončit sklo s drátěným výpletem, bezpečnostní autoskla, zrcadla, porcelán, keramika. Pozor,
mnozí si často pletou keramiku a porcelán se sklem ! Sklo je průsvitné. Pokud můžete, zbavujte láhve kovových
uzávěrů, zjednodušíte tak jejich recyklaci.
Do kontejnerů na plasty patří pouze sešlápnuté a čisté láhve od nápojů, čisté fólie, plastové výrobky, kelímky od
potravin, prázdné obaly od kosmetiky, kartony od nápojů.
V kontejnerech NESMÍ skončit plasty znečištěné zbytky potravin, chemikáliemi, oleji, nebo blátem, novodurové
trubky, linolea a jiné výrobky z PVC, automobilové plasty.
Sešlapáváním plastových láhví, výrazně ušetříte místo v kontejneru. Sešlápnutých láhví se vejde do kontejneru 3 x více
a výrazně se tak zlevní celý sběr. U láhví nedotahujte uzávěry, uzavřené láhve se nedají lisovat do balíků.
Do kontejnerů na papír patří noviny, časopisy, letáky, sešity, papírové obaly, karton a lepenka.
V kontejnerech NESMÍ skončit papír mastný, mokrý, znečištěný zbytky potravin, nebo krabice od nápojů, použité
pleny, obvazy, hygienické potřeby, voskovaný papír, kopíráky, dehtový papír.
Papírové krabice před vložením do kontejneru rozkládejte. Ušetříte tak místo v kontejneru.
Prosíme dodržujte tyto pokyny při třídění odpadů. Nežádoucí příměsi znehodnocují vytříděnou surovinu, která pak
nemůže být recyklována a odváží se na skládku.
Svoz tříděných odpadů v naší obci provádí firma TS Beroun speciálním vozem s kontejnerem a hydraulickou rukou,
kterou jsou nádoby vysypávány. Sklo se po svezení po určitou dobu skladuje na překladišti, po sebrání dostatečného
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množství se předává firmě AMT Příbram, která sklo na automatické lince třídí podle barev, drtí se na střepy a ty jsou
následně používány na výrobu nového skla. Plasty se odvážejí k dotřídění jako celek. Ze směsi plastů se na třídící
lince vybírají PET láhve, fólie a pěnový polystyren. PET láhve se ručně dotřídí podle barev, slisují do balíků a pak
následně expedují do Silonu Planá nad Lužnicí, kde se z nich vyrábějí netkané textilie, vlákna a pásky, případně jiným
firmám, které se zabývají vývozem PETu do Číny. Použité fólie se vytřídí podle materiálu a barev a znovu se
zpracovávají na výrobu granulátu pro výrobu fólií. Pěnový polystyren se může přidávat do betonu při výrobě
speciálních tvárnic s vysokou izolační schopností. Ostatní plasty se mohou dále třídit dle zájmu zpracovatelů, většinou
se však zbylá směs používá na výrobu zahradního nábytku, zámkové dlažby, nebo obrubníků.

Obecní úřad informuje
Vydání prvního cestovního pasu
Při vydání prvního cestovního pasu je občan povinen prokázat státní občanství České republiky a to platným
občanským průkazem nebo osvědčením o státním občanstvím ČR pokud se jedná o děti mladší 15 let. Vydání
osvědčení o státním občanství ČR v tomto případě podléhá správnímu poplatku 100,-Kč Upozorňujeme, že celková
doba potřebná pro vydání nového cestovního pasu pro děti do 15let se v těchto případech prodlouží o lhůtu
potřebnou na získání potvrzení o státním občanství.
Můj první občanský průkaz
Bylo mi 15 let a potřebuji občanský průkaz. Co to pro mě znamená - jít na úřady, k fotografovi a požádat rodiče o
doklady. Jestli to nestihnu do 30 dnů od doby kdy mi bylo patnáct, mám problém, protože mi prý za to mohou dát
pokutu. Je to možné?! Asi ano, když to je od ledna 2005 v zákoně. Je fakt, že o občanku mohou požádat moji rodiče,
ale když to nestihli do mých 15 let, musím se postarat sám. Tak to abych s sebou hodil a rychle si vyzvedl na
Obecním úřadu v Hudlicích žádost. Co ode mě úřad bude chtít? - vyplněnou žádost, kterou musím podepsat v dolním
pravém rámečku, to je důležité - 1 fotografii (ne z čundru nebo prázdnin, ale od fotografa a musím si na ní být
podobný) - doklady o prokázání státního občanství ČR. Jestli mám platný cestovní pas, tak mám vyhráno, protože i
tím mohu státní občanství prokázat. Jinak musím žádat na matrice dle mého trvalého pobytu o vydání osvědčení o
státním občanství a k tomu potřebuji od rodičů jejich rodné listy, popř. jejich oddací list a samozřejmě svůj rodný list.
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Další mi snad vysvětlí na matrice. Bude to pro mě asi první zkušenost s úřady. Asi za 3 týdny bych mohl mít občanku
připravenou k vyzvednutí, maximálně to může trvat měsíc. Vyzvednut si ji ale musím osobně, a to na úřadu, který jsem
si zvolil v žádosti. Kolik budu platit? Za občanský průkaz nic,ale fotky mě budou stát asi 100,- Kč. Tohle musím
zvládnou sám!
lhůty pro výměnu občanských průkazů
Stanovení lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
Státní občané České republiky jsou povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů,
vydaných:
a) do 31. prosince 1994, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději
do 31. prosince 2005, žádost o vydání občanského průkazu občan předloží nejpozději
do 30. listopadu 2005 (doporučujeme posečkat se žádostí až po případném schválení názvů ulic v obci)
b) do 31. prosince 1996, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději
do 31. prosince 2006, žádost o vydání občanského průkazu občan předloží nejpozději
do 30. listopadu 2006
c) do 31. prosince 1998, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději
do 31. prosince 2007, žádost o vydání občanského průkazu občan předloží nejpozději
do 30. listopadu 2007
d) do 31. prosince 2003, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději
do 31. prosince 2008, žádost o vydání občanského průkazu občan předloží nejpozději
do 30. listopadu 2008.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.
Občan předloží:
1. Žádost o vydání OP ( k vyzvednutí na OÚ Hudlice )
2. l x foto (nové)
3. Občanský průkaz
4. K vyplnění nepovinných údajů: Oddací list, rodné listy dětí

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje - oznámení o zrušení operačního střediska
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Z důvodu změny organizační struktury se ruší operační a informační středisko určené pro bývalé okresy Beroun a
Rakovník. Veškeré funkce pro tato území převzalo krajské operační a informační středisko Kladno (KOIS).
Telefonické spojení:
KOIS 312 834 444
Operační důstojník 312 834 410
Vedoucí operačního střediska 312 834 150
Fax KOIS 312 834 150
Půjčování venkovních sedacích souprav
Vždy má-li se sejít více lidí je třeba řešit problém kam všechny posadit. Problém můžete vyřešit zapůjčením
potřebného počtu skládacích souprav venkovních stolů a laviček, které jsou k dispozici na Obecním úřadu.
Půjčovné: jedna souprava(stůl a 2 lavice) …………. 20Kč/den

Ekologická likvidace automobilů
( osobní, nákladní, vlek, návěs, pracovní stroj atd.)
Služby likvidace automobilů a vystavení potvrzení pro vyřazení vozidla z evidence nabízí:
KOCH DIORIT, a.s.
267 84 Zalužany 25
provozovna Lety u Orlíka n.Vlt.
tel./fax. 382 274 204
tel. 604 161 327
e-mail: info@likvidaceaut.cz

Provozní doba v nově otevřeném "Rychlém občerstvení"
pondělí

9.00

22.00

úterý

10. 00

22 00
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středa

10. 00

22 00

čtvrtek

9. 00

22 00

pátek

10. 00

23 00

sobota

13. 00

23 00

neděle

13. 00

21 00

zavírací den - nepravidelně( jen výjimečně, oznámení min. 1den předem)
Provozovatel: František Nekolný IČO 431230040

Společenská rubrika
Obecní úřad blahopřeje všem občanům, kteří se dožili v minulém období významných životních výročí:
prosinec 2004

leden 2005

Josefa Kreisingerová Hudlice 204

Miloslava Levová Hudlice 349

František Sojka

226

Jaroslava Oličová

90

Květoslava Polcarová 232

únor 2005
Růžičková Helena Hudlice 168

Ještě jednou přejeme hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody.
V roce 2004 se narodilo v naší obci 10 dětí , zemřelo 14 občanů.
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