Vážení spoluobčané,
na začátku nového roku je zvykem udělat za
rokem minulým tlustou čáru a začít s novými
předsevzetími. Pokusím se Vám vysvětlit záměry
Rady města, které budou postupně předkládány
Zastupitelstvu města ke schválení. Nejdůležitějším
úkolem Rady města bude zajištění finančního zdroje
pro realizaci záměrů rozvoje města. V příštím roce
chceme realizovat tři důležité akce: rekonstrukce
Základní školy, zahájení II. etapy dopravy v klidu
a vybudování dešťové kanalizace v Mezirolí. Na tyto
akce jsme zažádali nebo zažádáme o dotace. V první
čtvrtletí uvidíme, zda budeme úspěšní a v jaké výši.
V následujících letech máme v plánu realizovat
cyklostezku spojující Novou Roli s Jimlíkovem, dále
zlepšovat kvalitu vody v našem rybníce. Chceme
konečně vybudovat multifunkční park v prostoru
mezi škvárovým fotbalovým hřištěm a porcelánkou.
Toto jsou věci charakteru movitého. Také bychom

se měli více věnovat změně myšlení jednotlivců,
kteří stále uvažují stejně jako před rokem 1989.
Společnost se za uplynulé období do určité míry
změnila, ale stále přetrvává názor, že já se budu
chovat jako vlastník, ale služby chci mít jako za
ranného socialismu. Konkrétně mám na mysli odvoz
a likvidaci komunálního odpadu a dodávky tepla.
Město na tyto služby doplácí milionové částky, které
by mohly být využity na rozvoj a investice města.
Každým rokem stojím před otázkou, jak vstoupit do
toho nového roku? Co popřát občanům? Vymyslet
nějaké zvláštní neobvyklé přání. Hlavou se mi honí
různá přání a poselství. Trošku si je srovnám v hlavě
a najednou zjistím, že se mi původní myšlenka
novoročního přání nelíbí a musím ji přepsat.
A nakonec při vymýšlení novoročního přání stejně
zjistím, že nejdůležitější je popřát do nového roku:

Mnoho pracovních i osobních úspěchů
a hlavně pevného zdraví v Novém roce 2007
přeje za město, ale i za sebe
Václav Heřman

Blahopřejeme
občanům Nové Role, Mezirolí
a Jimlíkova, kteří oslaví své
narozeniny v měsíci lednu 2007.
K
významnému
životnímu
výročí blahopřejeme zvláště těmto
občanům:
p. Heleně J e j k a l o v é
p. Václavu L i n h a r t o v i
p. Marii O u l e h l o v é
p. Boženě S ý k o r o v é
p. Bertě D v o ř á k o v é
p. Marii Š e f l o v é
p. Margitě D v o ř á k o v é
přejeme Vám
a spokojenosti.

hodně

zdraví

Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

Vítáme děti do života
Petra P a l i v c e
Zdeňka S v o b o d u
Daniela M a t e r n u
Vážení rodiče, blahopřejeme Vám
k narození dítěte. Všem dětem,
přejeme hodně zdraví a radostné
dětství.
Elfrieda Lachmanová
matrika a evidence obyvatel

Informace k občanským
průkazům.
Od 3.7.2006 je účinná novela zákona č. 342/2006 Sb., kterým se mění
některé zákony související s evidencí
obyvatel. V této souvislosti byl změněn § 24 odst.2 zákona č. 328/1999
Sb., o občanských průkazech. Občanské průkazy (dále jen OP), bez
strojově čitelných údajů vydané do
31. prosince 2003 pozbývají platnosti
nejpozději do 31.12.2008, pokud není
v těchto OP doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem a je
uvedena platnost „Bez omezení“. Výjimkou jsou OP vydané občanům narozeným před 1. lednem 1936, s uvedením platnosti „Bez omezení“,jejich
občanský průkaz zůstává stále plat-

ný, pokud u těchto občanů nenastane
změna v údajích uvedených v OP,
např. změna trvalého pobytu, změna
rodinného stavu. Pozor, od ledna
2006 na tyto OP již nelze vycestovat
do zemí EU!
Státní občané České republiky jsou
tedy povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných
údajů i když je vyznačena doba platnosti „Bez omezení“ ,,vydaných:
- do 31.12.1996 - měly být vyměněny
do konce roku 2006
- do 31.12.1998 nejpozději do konce roku 2007
- do 31.12.2003 nejpozději do konce roku 2008,
Výměna občanského průkazu je
bez poplatku, stačí předložit
- vyplněnou žádost
- dosavadní občanský průkaz
- 1 současnou fotografii,nesmí být
poškozená,výška obličejové části hlavy tj. vzdálenost od kořene
nosu k bradě minimálně 13 mm.
Ke ztrátě odcizení, poškození nebo
zničení občanského průkazu.
Znovu připomínáme, že při ztrátě
občanského průkazu, případně jeho
odcizení, poškození nebo zničení
je třeba co nejdříve tuto skutečnost
ohlásit, kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo
matričnímu úřadu ,v případě odcizení
je možno tuto skutečnost ohlásit též
policii, v místě kde k odcizení došlo.
Včasné ohlášení je důležité zejména
pro držitele OP, protože hrozí zneužití tohoto osobního dokladu.
Občan obdrží náhradní doklad:
Potvrzení o občanském průkazu.
Každý kdo nalezne cizí OP, potvrzení o OP, o změně trvalého pobytu
apod. je povinen je odevzdat neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu,matričnímu úřadu anebo policii.
Stejnou povinnost má i občan, který
nalezne nebo se mu jinak vrátí OP jehož ztrátu dříve nahlásil.
Kdy požádat o nový občanský průkaz?
Nejpozději do 15 pracovních dnů :
- po skončení platnosti OP,
- po obdržení oddacího listu,
- po nabytí právní moci ( dále jen
NPM) rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
- po obdržení úmrtního listu manžela,
- po ohlášení změny místa trvalého
pobytu nebo kdy NPM rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
- po NPM rozhodnutí soudu,

kterým byla občanovi omezena
způsobilost k právním úkonůmzodpovídá opatrovník,
- po NPM rozhodnutí soudu, kterým byl občanovi uložen trest zákazu pobytu,
- Do 30 dnů po dovršení 15 let
věku. K žádosti o první OP pokud nemá dítě cestovní doklad
ČR, se musí doložit státní občanství. K žádosti je nutno přiložit
rodný list dítěte a oddací list rodičů nebo rodné listy rodičů.
Kdy se platí správní poplatek při vydání občanského průkazu ?
Podle zákona č. 634/2004 o správních poplatcích, který je platný od
16.1.2005 se za vydání nového OP za
průkaz poškozený, zničený, ztracený,
odcizený nebo za průkaz obsahující
neoprávněně provedené zápisy, anebo vydání občanského průkazu na
žádost občana z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů, popřípadě
z jiného osobního důvodu občana
hradí stanovený správní poplatek ve
výši 100,- Kč.
Správní poplatek 100,- Kč se hradí
rovněž při vydání druhého náhradního dokladu ( Potvrzení o občanském
průkazu).
Mimo to lze uložit za přestupky
proti zákonu o občanských průkazech pokuty do 10 000,-Kč. K řízení o těchto přestupcích je příslušný
obecní úřad obce s rozšířenou působností. Pro občany Nové Role je to
Magistrát města Karlovy Vary.
Pokud se chcete seznámit s celým
zněním zákona o občanských průkazech ,jeho změnami a jeho poslední
novelizací je k dispozice na MěÚ.
Výměnu občanského průkazu vyřídíte v kanceláři č. 11 (matrika) na
MěÚ v Nové Roli v pondělí nebo ve
středu od 8,00 – 17,00 hodin, oznámení ztráty nebo odcizení můžete
ohlásit každý pracovní den.
Pouze připomínáme, že žádosti
o vydání cestovních pasů se přijímají
pouze na Magistrátu města Karlovy
Vary. Při žádosti o první cestovní
doklad pro dítě, je nutno doložit potvrzení o státním občanství. Žádost
o toto potvrzení se podává na MěÚ.
Doložit se musí rodný list dítěte, oddací list rodičů nebo rodné listy rodičů. Správní poplatek je 100,- Kč.
Pokud máte doma neplatný cestovní doklad, odevzdejte jej na MěÚ.
Elfrieda Lachmanová
Matrika a evidence obyvatel

Informace k novému zákonu o sociálních službách.

Dům dětí a mládeže Nová Role
pořádá ve dnech

18.2.2007 - 24.2.2007

Zimní prázdninový tábor
Od ledna 2007 je v účinnosti nový
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách. Tento zákon mimo jiného
upravuje i poskytování příspěvku na
péči, která nahradí dnešní zvýšení důchodu pro bezmocnost (dnes spolu
s důchodem vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení) a příspěvek pří
péči o blízkou a jinou osobu. Nárok
na příspěvek na péči bude mít osoba,
která z důvodu dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu potřebuje
pomoc jiné fyzické osoby při péči
o vlastní osobu. Příjemce příspěvku
bude povinen příspěvek využít na zajištění potřebné pomoci. O příspěvku
bude na základě lékařského posouzení rozhodovat obecní úřad obce s rozšířenou působností. Občané Nové
Role, Mezirolí a Jimlíkova žádost
budou uplatňovat na Magistrátu města Karlovy Vary, odbor zdravotnictví
s sociální péče, který bude také příspěvek vyplácet.
Podle posouzení závislosti na pomoci jiné fyzické osoby bude občan
zařazen do I. - IV. stupně a bude
mu měsíčně vyplácen příspěvek ve
výši odpovídající příslušnému stupni (u osob do 18 let věku v rozmezí
3.000,- až 11.000,- Kč, u osob starších
18 let v rozmezí 2.000,- až 11.000,Kč). Kontrolu využívání příspěvku
budou provádět zaměstnanci obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který bude příspěvek vyplácet.
Občanům, kteří v současné době
pobírají k důchodu zvýšení pro bezmocnost, bude bezmocnost naposledy vyplacena s důchodem v prosinci
2006 a automaticky od 1.1.2007 bude
přiznán příspěvek na péči, aniž by
museli o tento příspěvek žádat.
Stejně tak ti, o které je pečováno
a kde je pečujícím osobám poskytován příspěvek při péči o blízkou a jinou osobu, nemusejí podávat žádost
o přiznání příspěvku na péči. V těchto případech bude příspěvek při péči
o blízkou a jinou osobu odejmut
k 31.12.2006 a přiznán automaticky
od 1.1.2007 příspěvek na péči.
Pouze v těchto dvou výše uvedených případech bude příspěvek na
péči přiznán automaticky bez žádosti. V ostatních případech bude nutné,
aby si občané o přiznání příspěvku na
péči požádali.
Lenka Žigovičová,
vedoucí správního odboru

NOVÉ MĚSTO
Cena pobytu: 1 700,- Kč
V ceně je zahrnuto: ubytování, strava
(4 x + pitný režim), pojištění, odměny
za soutěže, doprava.
Lyžaři: lyžařský vlek 420,- Kč
Počet míst je omezen, proto je nutné
přihlásit se v DDM (tel.: 353851172)
Ubytování je v hotelu „MM“,
hotel se nachází v Novém Městě
poblíž Jáchymova, hned vedle hotelu
je sjezdovka vhodná pro lyžování
i bobování.

Jubilantka

z dětského oddělení z Chodova
Lenka Jehlíková a Martina Havlíková,
za DDM ředitelka Milena Tichá
a Jana Handšuhová, třídní učitelky
Soňa Vavrochová a Hana Tomanová
a tatínek pan Jírava.
Po slavnostním zahájení přednesl
prvňáček Matěj Toužimský slib
Rytířského řádu čtenářství a byl
odměněn
velkým
potleskem.
Starosta jednotlivé prvňáčky pasoval
do rytířského řádu, kteří slíbili,
že tento řád budou dodržovat. Za

Dne 26.12.2006 oslavila paní
Antonie Svitáková 100. narozeniny.
K jejímu životnímu jubileu jí
srdečně blahopřejeme!

pomoci rytíře to také stvrdili svým
podpisem do pasovací listiny.
Každý pasovaný čtenář získal svou
průkazku do knihovny a poprvé si
mohl půjčit knihu z naší knihovny.
Na památku tohoto slavnostního
dne byla rytířům - čtenářům předána
Pasovací listina potvrzená razítkem
a podpisem starosty a také malá
pozornost od knihovnic.
Věříme, že budou mít děti na
tento den ještě dlouho hezkou
vzpomínku a jako pasovaní čtenáři
budou navštěvovat naši knihovnu
rádi, četba se stane jejich zábavou
a kniha dobrým kamarádem.

KNIHOVNA N. ROLE
Pasování čtenářů
Již podruhé v knihovně v Nové
Roli probíhalo začátkem prosince
pasování čtenářů do Rytířského
řádu čtenářství. Tohoto pasování
se zúčastnilo 32 dětí ze dvou tříd
ZŠ Nová Role. Jako hosté zde bylipan starosta Václav Heřman, ředitel
školy pan Radek Veselý, knihovnice

Ladislava Nemčičová

Dávky sociální péče,
které budou po 1.1.2007 poskytovány příslušnými
správními orgány (pověřené obecní úřady, obecní
úřady obcí s rozšířenou působností)
Pověřené obecní úřady:
Vyhláška MPSV č. 182/1991 Sb. , kterou se provádí
zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní
rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
§ 42 - Příspěvek na zvýšené životní náklady
§ 45 - Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového
bytu
Příspěvek na úhradu za užívání garáže
§ 46 - Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým
občanům (na krmivo pro vodícího psa)
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností:
Vyhláška MPSV č.182/1991 Sb. , kterou se provádí
zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní
rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
§ 33 - Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních
pomůcek
§ 34 - Příspěvek na úpravu bytu.
§ 35 - Příspěvek na zakoupení motorového vozidla
Příspěvek na celkovou opravu motorového
vozidla
Příspěvek na zvláštní úpravu motorového
vozidla
§36 - Příspěvek na provoz motorového vozidla
§ 37 - Příspěvek na individuální dopravu

panu Batlovi, který
zdarma
každý
rok zapůjčí sál
a připraví pro děti
malé občerstvení,
ale všem, kteří
pomáhají s tuto
akci zajistit.
Milena Plachká

SOUTĚŽ

DISKÍTO

Naše třída 5.A se
rozhodla zúčastnit
celostátní soutěže
ve sbírání obalů
z výrobků DISKÍTO, která probíhala od září do konce
listopadu. Mnoho
žáků z naší školy
nám aktivně pomáhalo. Nejvíce však žáci 1.A a 7. B.
Za to od nás dostali odměnu – dort. A jak jsme nakonec dopadli my? Z počtu 420 přihlášených škol jsme
s 1545 obaly obsadili krásné 15. místo. Na první desítku tříd, která byla odměněna, nám chybělo 250 obalů.
Ale na „výlet snů“ jsme přece jen vyrazili. Za pěknou
reprezentaci naší školy nám město Nová Role přispělo
na výlet do Plzně
na výstavu „Rytíři
a draci“.
Moc děkujeme.

Obecní úřady s rozšířenou působností budou
rovněž po výše uvedeném datu rozhodovat o přiznání
mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené
občany podle § 31 výše uvedené vyhlášky MPSV.

Mikuláš v Jimlíkově
Mikuláše jsme v roce 2006 uspořádali o něco
dříve a to již v neděli 3. prosince. Venku už byla tma
a v místní restauraci plno dětí, ale i dospělých. Měli
jsme nachystaný stromeček a papírové ozdoby, které si
děti vymalovaly a ozdobily s nimi stromeček. Odměnou
jim byl malinký dárek ze stromečku. A protože venku
ještě sníh nenapadl, malovaly si děti sněhuláky alespoň
na papír. Potom se trošku dovádělo s míčky a před
osmnáctou hodinou společně zpívaly písničky, aby je
ten Mikuláš s čerty našel. A Mikuláš opravdu přišel, měl
sebou dva čerty a anděla. A pak už začalo nadělování
balíčků, odříkání básniček, trošku toho breku a trošku
strašení čertů. Nakonec společné foto, zamávat a už se
věnovat balíčkům a dojmům. Věřím, že dětem zůstane
na dlouho zážitek, a rodičům se tato akce asi také líbí,
neboť účast je rok od roku větší. Poděkování patří nejen

Za 5.A
Petra Vorlíčková

Ředitelství ZŠ Nová Role,
okres Karlovy Vary
přeje všem žákům,
zaměstnancům
i obyvatelům města
mnoho štěstí,
zdraví a úspěchů
v novém roce 2007
a těší se
na vzájemnou
spolupráci

Střípky z práva ve veřejné správě – občan a obec, díl 11.

Platby občanů za likvidaci odpadů ve městě
dle nové obecně závazné vyhlášky (OZV)
V posledním 10. díle této rubriky jsme pojednali pravomoc obcí vydávat OZV a jak již bylo předesláno, nyní se
budeme podrobněji věnovat OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo města Nová Role vydalo nově tuto OZV číslo 5/2006, a to s účinností
od 1.1.2007. Tato OZV vznikla po široké diskusi otevřené nejenom mezi členy zastupitelstva města, ale i ostatním
občanům obce, jejichž připomínky byly orgány obce zhodnoceny a dle možnosti v nově koncipované vyhlášce uplatněny.
Jaké konkrétní změny tato vyhláška přináší proti stejné vyhlášce která platila pro rok 2006 ?
1. zcela zásadní změnou je, že obec již od roku 2007 nebude vybírat poplatek za stavby sloužící k individuální rekreaci
umístěné na území obce, ve kterých není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba. Znamená to, že poplatek se
nebude nadále vybírat za tyto nemovitosti od jejich vlastníků. Jedná se o stavby rekreačních domků, zahrádkářských
chatek či ostatních chat a chalup. Mimo rámec OZV město však přistoupí určitou formou k placené likvidaci odpadu ze
zahrádek, k tomu Vám ale více sdělí místostarosta města na jiném místě tohoto zpravodaje.
2. změnou je úprava úlev a osvobození od poplatku. Jednak bylo srozumitelněji upraveno osvobození od poplatku osob
starších 80 ti let, na které se poplatková povinnost nevztahuje, dosáhly-li věku 80 let nejpozději dnem 1.1.2007. A dalšími
osobami osvobozenými od poplatku byly nově stanoveny osoby s trvale hlášeným pobytem v Nové Roli, které však po
dobu celého kalendářního roku žijí v zahraničí a tuto skutečnost věrohodně doloží.
Ostatní ustanovení vyhlášky jsou v podstatě identická s vyhláškou platnou pro rok 2006, jejíž platnost a účinnost končí
31.12.2006. Dle nového znění vyhlášky účinné od 1.1.2007 se např. nijak nemění výše stanoveného poplatku. Ta činí
500,-Kč na osobu a rok s tím, že poplatek je splatný ve dvou splátkách, a to 250,-Kč nejpozději do 31. března a 250,-Kč
nejpozději do 30. září běžného roku. Tím samozřejmě není vyloučeno, aby kdokoliv mohl poplatek zaplatit již do 31.
března najednou v celé výši =500,-Kč na osobu. Poplatková povinnost jako dosud se vztahuje na každou fyzickou osobu,
která má ve městě Nová Role (Nová Role, Mezirolí a Jimlíkov) hlášený trvalý pobyt. Pro úplnost zde uvedu přesně ze
znění citace vyhlášky skupiny osob, které jsou od poplatku osvobozeny, a to:
- dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči (§ 1 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se
provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů),
- ostatní osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán II. či III. stupeň mimořádných výhod
podle zvláštního právního předpisu (§ 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů), osvědčeno průkazem mimořádných výhod – ZTP či ZTP/P,
- děti ve věku do dvou let ke dni 1.1. daného roku, k němuž se poplatková povinnost vztahuje,
- ostatní osoby ve věku 80 let a starší ke dni 1.1. daného roku, k němuž se poplatková povinnost vztahuje,
- osoby, které mají trvalý pobyt na území města Nová Role, avšak po dobu celých 12 ti měsíců daného roku, na nějž
se poplatková povinnost vztahuje, žijí v zahraničí a tuto skutečnost věrohodně doloží.
Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem (např. jeden z rodičů platí poplatek za všechny osoby
v rodině včetně dětí, které nejsou dle výše uvedených kritérií od poplatku osvobozeny).
Za všechny osoby trvale žijící v rodinném nebo bytovém domě může být poplatek odváděn jednou osobou (společným
zástupcem), a to vlastníkem domu nebo jeho správcem. Tato praxe se dosud moc neuplatnila a je to možná škoda. Záleží
však na jednotlivých SVJ (společenství vlastníků jednotek) bytových domů v Nové Roli, zda by jejich představitelé
(výbory SVJ) byli ochotni zajistit např. prostřednictvím správce jejich domu formu placení poplatku za odpad tak, že jej
odvedou na městský úřad správci poplatku hromadně za celý dům. V takovém případě je nezbytné s odváděným hromadně
vybraným poplatkem předat správci poplatku ne MěÚ Nová Role odpovídající oznámení se jmény a daty narození osob,
za které se poplatek hromadně odvádí. Platbu je možno samozřejmě uskutečnit jak hotovostně tak platebním příkazem
k převodu na účet města (č.ú. 9005-3021341/0100) s uvedením variabilního symbolu, který by správce poplatku za tímto
účelem plátci poplatku přidělil. Na Městském úřadu Nová Role, je za správu poplatku odpovědný referent správního
odboru MěÚ pan Vlastislav Slíž, kterého pro bližší informace najdete na podatelně MěÚ.
Kompletní znění vyhlášky je uloženo na MěÚ Nová Role v podatelně MěÚ každému k nahlížení či okopírování a taktéž
elektronicky dostupné na www stránkách města. Závěrem bych všechny občany města poprosil, aby nehledali ve vybírání
místního poplatku za odpad jakousi universální spravedlnost, neboť taková z pohledu řešení našeho problému neexistuje.
Právě proto, že nelze dostatečně spravedlivě podchytit a kontrolovat chování všech cca. 4.000 individuálních jedinců
žijících ve městě při jejich produkci a hospodaření s odpadem, a obdobně tomu je v širší společnosti, přistoupilo se
podle zákona o místních poplatcích a podle zákona o odpadech k vybírání místního poplatku na zajištění celkového
hospodaření s komunálním odpadem vznikajícím na území města. Poplatek je tak formou odpovídající určité paušální
dani pro všechny za účelem zajištění zdravého životního prostředí ve městě. MěÚ jako správce poplatku pak má pravomoci
na úrovni finančních úřadů při správě a vymáhání tohoto poplatku. Přes výši stanoveného poplatku město Nová Role
dotuje ze svého rozpočtu systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více jak dvojnásobkem předepsané výše poplatku. Jinak řečeno skutečný náklad města přepočtený na každého obyvatele
města včetně těch, kteří jsou od poplatku osvobozeni činil již za rok 2005 více jak 1.000,-Kč a tyto náklady dále rostou
zejména zvyšováním státem upravovaného poplatku za uložení odpadu na skládce komunálních odpadů.
Bc.Vladimír Dicá
tajemník MěÚ Nová Role

Město Nová Role

Obecně závazná vyhláška č. 5/2006
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Zastupitelstvo města Nová Role se na svém zasedání dne 4.12.2006 usnesením č. 2/ 05 usneslo vydat na
základě § 14 odst. 2) zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s § 10 pís. d) a § 84 odst. 2) pís. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obec ně závaznou vyhlášku č. 5/2006:

Čl. 1
Správu poplatku dle této vyhlášky vykonává Městský úřad Nová Role (dále jen správce poplatku) a v řízení ve věcech
poplatku postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Čl. 2
Poplatník
Poplatek platí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek odveden společným
zástupcem, za rodinný a nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména
a data narození osob, které poplatek odvádějí.

Čl. 3
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl. 2 této vyhlášky činí 500, - Kč a je tvořena:
a) z částky 250,-Kč za kalendářní rok +
b) z částky 250,-Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku
(tj. roku 2005) na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady činily celkem 4.253 tisíc Kč
z a rok 2005 a byly rozúčtovány takto:
- sběr a svoz odpadů včetně odpadu nebezpečného (sběrné středisko) =2.071 tisíc Kč
- odstraňování komunálního odpadu – uložení na skládce =2.182 tisíc Kč
Náklady na poplatníka tedy činily 4.253 tisíc Kč: 4.247 (počet obyvatel v roce 2005 – nejvyšší stav v daném
roce -4.039 + počet příslušných poplatníků ze staveb k individuální rekreaci v roce 2005 - nejvyšší stav v daném
roce -208) -1.001,40 Kč.
(2) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží
k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu
kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde -li ke změně v průběhu
kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Čl. 4
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 31.3. a do 30.9. běžného roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost během roku, je poplatek splatný do třiceti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Čl. 5
Úlevy a osvobození od poplatku
Od poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
jsou osvobozeny tyto o soby:
- dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči (§ 1 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se
provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů),
- ostatní osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byl přizná n II. či III. stupeň mimořádných výhod
podle zvláštního právního předpisu (§ 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů), osvědčeno průkazem mimořádných výhod - ZTP či ZTP/P,
- děti ve věku do dvou let ke dni 1.1. dané ho roku, k němuž se poplatková povinnost vztahuje,
- ostatní osoby ve věku 80 let a starší ke dni 1.1. daného roku, k němuž se poplatková povinnost vztahuje,
- osoby, které mají trvalý pobyt na území města Nová Role, avšak po dobu celých 12 ti měsíců daného roku, na nějž

se poplatková povinnost vztahuje, žijí v zahraničí a tuto skutečnost věrohodně doloží.

Čl. 6
Ohlašovací povinnost
Poplatníka podle Čl. 2 této vyhlášky eviduje příslušný pracovník evidence obyvatel u správce poplatku. Ohlašovací
povinnost správci poplatku má pouze ten, kdo žádá o osvobození od poplatku.

Čl. 7
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem, přičemž
zvýší nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé
koruny nahoru.

Čl. 8
Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může správce
poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů.

Čl. 9
Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit
nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Byl-li před uplynutím této
lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl
poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědomen. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 10
Správce poplatku může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek nebo jeho příslušenství zcela
nebo částečně prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti zákona.

Čl. 11
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Nová Role č. 6/2005 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vy hlášená dne 6.12.2005.

Čl. 12
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2007.

Ladislav Cinegr, v.r.
místostarosta města

Upozornění
Upozorňujeme všechny zájemce o nájemní byt zapsané do seznamu uchazečů, že Rada města Nová
Role na svém 2. zasedání zrušila „Závazný postup
při pronajímání bytů ve vlastnictví města Nová

Václav Heřman, v.r.
starosta města

Role“ a s tím příslušný seznam uchazečů o přidělení bytu. Nadále budou byty přidělovány do nájmu
individuálně dle rozhodnutí rady města po předchozím projednání v bytové komisi RMě, případně
též v komisi sociální a zdravotní.

Poplatek za odpad
Na jiném místě Novorolského
zpravodaje jste si mohli přečíst
obecně závaznou vyhlášku č. 5/2006
o místním poplatku za odstraňování
komunálních odpadů. Je pravdou,
že v roce 2007 dochází ke změně.
Ve vyhlášce není stanoven poplatek
za likvidaci odpadu z objektů
k individuální rekreaci. V roce 2006
totiž docházelo k situacím, kdy
za likvidaci komunálního odpadu
platili vlastníci objektů určených
k individuální rekreaci, kterých je
zejména v zahrádkářských koloniích
menšina, ale přistavené kontejnery
využívali bezostyšně všichni majitelé
zahrádek a jejich návštěvy. A je zcela
logické, že odpad produkuje každý
uživatel zahrádky, ať na své zahradě
má objekt k individuální rekreaci či
ne.

Z tohoto důvodu zastupitelstvo
města Nová Role při schvalování
výše uvedené vyhlášky na svém
zasedání dne 4. prosince 2006 uložilo
místostarostovi vstoupit v jednání se
všemi uživateli zahrádek a objektů
k individuální rekreaci a projednat
s nimi uzavření dohod o úhradě
nákladů na likvidaci odpadů pro
rok 2007 v jednotné ceně 200 Kč
ročně. Součástí každé takto uzavřené
dohody bude kalendář s termíny, ve
kterých bude v dané lokalitě přistaven
kontejner. V průběhu měsíce ledna
2007 vyzvu všechny uživatele zahrádek
a rekreačních objektů v katastru města
Nová Role k uzavření dohody.
Druhou závažnou změnou je
fakt, že město postupně ruší odvoz
nadměrného odpadu od kontejnerů
a popelnic. Od 1. června 2007 přestává

město tuto službu platit. Každý, kdo má
potřebu odvozu nadměrného odpadu,
si jej zajistí na vlastní náklady např.
u TS, s.r.o., případně zajistí uložení
tohoto odpadu bezplatně v areálu TS
Nová Role, s.r.o.
Věřím, že najdeme v otázce likvidace
komunálního odpadu společnou řeč
a nedopustíme zhoršení životního
prostředí v našem krásném městě
a obcích.
K tomu nám všem přeji v začínajícím
roce 2007 hodně zdraví, pevnou vůli
a alespoň trochu snahy chovat se
k městu jako ke svému domovu.
Cinegr Ladislav
místostarosta města

Město Nová Role

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA NOVÁ ROLE
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2006,
kterou se mění obecně závazná vyhláška města Nová Role číslo 2/2005 o závazné části Územního plánu města
Nová Role
Prosinec 2006
OBECNĚ ZÁVAZNÁ V YHLÁŠKA

č. 4/2006,
kterou se mění obecně závazná vyhláška města Nová Role číslo 2/2005 o závazné části Územního plánu města
Nová Role
Zastupitelstvo města Nová Role na základě usnesení č. 2/02 -2) ze dne 4.12.2006 vydává v souladu
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) a § 10 písm. d) zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 29 odst. 3 zákona č. 50 / 1976 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu ( stavební zákon ), ve znění pozděj ších předpisů, tuto „Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2006, kterou se mění
obecně závazná vyhláška města Nová Role číslo 2/2005 o závazné části Územního plánu města Nová Role“.

Článek 1
Obecně závazná vyhláška města Nová Role číslo 2/2005 o závazné části Územního plánu města Nová Role se mění tak,
že bod 1) Článku 2 (Územní rozsah platnosti vyhlášky) se mění tak, že celý nadále zní takto:
„Vyhláška platí pro správní území města Nová Role, to je pro katastrální území Nová Role, Mezirolí a Jimlíkov tak, jak
ho vymezuje grafická příloha ÚPM NR a změna č. 1 Územního plánu města Nová Role - Plán využití území v měřítku
1 : 5000“.

Článek 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2007

Ladislav Cinegr, v.r.
místostarosta města

Václav Heřman, v.r.
starosta města

Sport
67,2 - Jakub VALDMAN (1990) – 142 (62 +80) - 193,361 Si
69,7 - Antonín CHVOJKA (1990) – 167 (72 +95) - 221,976
90,6 - Ondřej LAPŠANSKÝ (1991) – 117 (55 +62) - 134,620

VZPÍRÁNÍ v roce 2006
Výsledek II.ligy (skupina A) mužů ve vzpírání.
Dne 25. 11. 2006 se v Teplicích konalo závěrečné kolo
II.ligy družstev mužů. Vzpěrači TJ N.Role se na toto kolo
tvrdě připravovali,neboť hrozba sestupu do baráže přímo
ohrožovala 4 ze 6 zúčastněných družstev.

Závodníky vedl v soutěži V. Mastný.
VC Karlovarského porcelánu Nová Role, XVIII. ročník, 9.12.2006
muži do 85 kg: startovalo 13 závodníků.
1. 77,0 - Petr Hrubý (77) - B. Sokolov – 295 (135+160) - 369,015 Si
2. 67,6 - Eduard Fojtík (88) - B. Sokolov – 225 (100+125) - 305,145
3. 79,9 - Hansley Gaya (85) - Ol. Praha – 241 (102+139) - 295,490
4. 78,5 - Miloš Podšer (77) - TJ N. Role – 233 (105+128) - 288,290
5. 9,3 - Václav Mastný (75) - TJ N. Role – 241 (98+130) - 280,508
7. 77,6 - Roman Neudert (72) - TJ N. Role – 218 (93+125) - 271,475
10. 69,7 - Ant.Chvojka (90) - TJ N. Role – 170 (75+95) - 225,964
12. 67,2 - Jakub Valdman - TJ N. Role – 147 (66+81) - 200,1269

Pořadí v tomto kole:
1. GV Teplice - 1424,25 bodů - Si 7 bodů
2. TJ Nová Role - 1368,216
3. B. Praha - 1301,685
4. St. Plzeň - 1242,314
5. L. Cheb - 1189,213
6. PSKO Praha 1 - 169,332
Výkony Novorolských vzpěračů:
hmotnost:

jméno:

Dvojboj (trh+nadhoz)

68,8

Antonín Chvojka

162 (70+92)

77,4

Roman Neudert

223 (96+127)

78,4

Václav Mastný

220 (97+123)

80,4

Miloš Podšer

234 (107+127)

92,1

Josef Nagy

256 (110+146)

108,0

Jan Gondáš

223 (97+126)
trenér: A. Kocur

Celková tabulka II.ligy mužů ve vzpírání (A skupina)
1. Glaverbel Teplice - 24 bodů
2. TJ Nová Role - 14
3. Bohemians Praha - 13
4. PSK Olymp Praha - 11 bodů ( Sinclaire =3806,165)
5. Start Plzeň - 11 bodů ( Sinclaire =3795,765)
6. Lokomotiva Cheb - 11 bodů ( Sinclaire =3751,124)
Černého Petra má tedy oddíl L. Cheb a v baráži bude
bojovat s vítězem III. ligy, což je oddíl Rotas Rotava, o udržení
v soutěži.
Krajský přebor družstev 2006, SOKOLOV, 2. 12. 2006
Krajský přebor žáků: (do 14 let)
1. Rotas Rotava „A“- 687,975 bodů Si
2. Rotas Rotava „B“ - 420,879
3. TJ Nová Role - 362,759
54,4 - Michal VLČEK ( 1992) – 80 (35 +45) - 127,672 Si
56,5 - Ondřej KRBEC (1993) – 82 (35 +47) - 126,886
59,7 - Jakub CHOURA (1993) – 73 (33 +40) - 108,200
61,5 - Tomáš KARPIŠ (1994) 3 (23 +30) - 76,828
Do výkonu družstva se započítávají 3 nejlepší závodníci.
Krajský přebor juniorů: (15-20 let)
1. Baník Sokolov - 818,913 bodů Si
2. Lokomotiva Cheb - 749,879
3. TJ Nová Role - 549,958

masters do 85 kg: startovalo 5 závodníků.
1. 59,8 - Miroslav Kubinec(39) - B.Sokolov – 130 (55+75)
- 330,802 Si
2. 63,0 - Jan Helebrant (63) - Praha - 141 (60+81) - 303,046
3. 62,4 - Jiří Brodský (50) – Praha – 147 (64+83) - 291,785
4. 80,0 - Karel Mrnuštík (51) - TJ N.Role - 174(77+97) - 287,611
muži nad 85 kg: startovalo 11 závodníků
1. 109,4 - Evžen Mencl (73) – Praha – 322 (141+181) - 344,572
2. 97,2 - Jan Anger (74) - GV Teplice – 290 (132+158) - 323,756
3. 86,6 - Jan Zajan (76) - GV Teplice – 270 (120+150) - 317,331
6. 90,0- Josef Nagy (82) - TJ N.Role – 255 (110+145) - 294,295
masters nad 85 kg: startovalo 7 závodníků
1. 91,0 - Václav Tomšík(36) - B. Praha – 170 (70+100) - 377,342 mSi
2. 104,9 - Václav Zázvorka (42) - So. Plzeň – 190 (80+110) - 331,489
3. 93,6 - František Esser (46) - Ol. Praha – 170 (75+95) - 290,930
5. 106,0 - Jan Gondáš (70) - TJ N.Role – 230 (100+130) - 270,310
mimo soutěž: startovala 2 děvčata
1. 58,0 - Petra Hrubá (83) - B. Sokolov – 84 (37+47) - 104,655 žSi
2. 44,0 - Veronika Věžníková (90) - St. Plzeň – 65 (30+35) - 102,895
Zúčastněné oddíly:
Baník Sokolov, Rotas Rotava, Sokol Plzeň, Start Plzeň,
Slavoj Plzeň, GV Teplice, Bohemians Praha, PSK Olymp
Praha a domácí TJ Nová Role.
S pozdravem SPORTU ZDAR !

Pronájem TIC
Rada města na svém jednání dne 18. prosince 2006 rozhodla o zveřejnění záměru na nový
pronájem celého areálu Turisticko informačního
centra v Nové Roli od 1. dubna 2007.
Podrobnosti budou zveřejněny v dalším čísle
Novorolského zpravodaje, regionálním tisku, na
internetových stránkách města a úřední desce
MěÚ.

MO ČRS Božičany
Místní organizace ČRS Božičany má svůj rybářský
kroužek již několik let a tento ani v roce 2006 nijak
nezahálel a Božičanským dělal dobrou vizitku. Děti
se pravidelně účastní rybářských závodů v plavané,
v soutěži Zlatá udice se Hana Pejšková probojovala do
Národního kola, kde získala druhé a třetí místo, ale kroužek se hlavně
zaměřuje na závody v rybolovné technice. Tady má MO opravdové
želízka v ohni.
K nahlédnutí je výsledková listina v RT za rok 2006:
Plzeň: 1.místo H.Pejšková, 3. místo M. Duchovič a O. Krbec, 6.místo
Dan Bartoš,
Ostrov: 1. místo H. Pejšková a M. Duchovič, 10. místo K. Šindelář,
N. Role: 1. místo O. Krbec, M. Duchovič a H. Pejšková,2. místo O. Krbec, 3. místo T. Kabourek
Na Krajském kole v Plzni opět bodovali naši rybáři, když H.
Pejšková byla první, M.Duchovič a D. Bartoš třetí a O.Krbec obsadil
páté místo. To bylo na jarních závodech, na podzim se téměř vše
opakovalo, první H.Pejšková, třetí M. Duchovič a pátý O. Krbec.Z
Kynšperku naši domů dovezli dvě zlaté H. Pejšková a M. Duchovič, O.
Krbec byl třetí.Vánoční turnaj v Kotlánech, který uzavírá sezonu v RT
se Božičanským taky povedl, M. Duchovič byl druhý, H. Pejšková třetí
a O. Krbec taky třetí.
Desáté
místo
obsadila
L.
Jejkalová a na
22 místě skončil
P. Pechár, oba jsou
nováčci v casting
teamu a svoji závodní budoucnost mají teprve před sebou.
Naši reprezentovali MO Božičany i na Mistrovství ČR v rybolovné
technice, kde H. Pejšková vybojovala 2x stříbro, a za pětiboj byla
čtvrtá, M. Duchovič si v dálce vyházel čtvrté místo, kdy mu bohužel
nevyšel poslední hod, který ho mohl postavit na bednu. Jak sami
vidíte, úspěchy to nejsou malé, nicméně naši neusínají na vavřínech
a již dnes se pomalu připravují na příští sezonu.
Z dalších aktivit kroužku nesmíme opomenout starost o přírodu.
Mladí rybáři, jak je již zvykem i letos čistili břehy Vojkova rybníka
a Novorolského koupaliště, navíc se podíleli na sběru a tím pádem
i záchraně škeblí na koupališti, na kterém se vypouštěním snižovala
hladina a tyto škeble čekal úhyn. Můžu s jistotou říct, že se jich
vysbíralo několik tisíc a všechny se vracely opět do vod koupaliště.
Další aktivitou je pochopitelně víkendový pobyt u vody spojený
s chytáním a tréninkem v plavané. Letos se nám povedlo získat od
p. Lachmanové na víkend mysliveckou chatu, kde rybáři prožili lesní
víkend, který byl hodně odlišný od víkendu rybářského a kde děti
poznali něco jiného než jen vodu a ryby.
Nemůžu opomenout víkend strávený na rybníce Vožerák
v Kožlanech, který
byl odměnou za
loňské umístění na Vánočním turnaji a rybáři si ho vyhráli sami. Tady
se opět trénovalo a účastnili se i závodů Plzeňský plaváček.
Toto je výpis z činností kroužku mladých rybářů v MO Božičany
a jak sami vidíte, není toho málo, co vše se pro dobré jméno MO dělá.
Musím ještě poznamenat, že by to určitě nešlo bez pomoci sponzorů,
jak materiální tak i finanční, za co jim patří náš velký dík. Jsem
přesvědčen, že i v příštím roce budou nad námi držet svoji ochranou
ruku.
S pozdravem PETRŮV ZDAR,
trenér Tomáš Latislav

SUPER CENY ŽALUZIÍ
tyčka - provázek 890-940 Kč
třídílné okno
řetízek 1350-1400 Kč
dále nabízím:
> žaluzie vertikální
> sítě proti hmyzu
> shrnovací dveře - od 1500 Kč
> polstrování dveří - 950-1050 Kč
Fa. Pavel Doležel, Školní 735
Chodov
Tel.: 602 160 734
CENY VČETNĚ MONTÁŽE A DPH

P R O D E J NABÍZÍME

na plastová okna
realitní kancelář
- Správu bytů vlastníků
- Koupě a prodej bytů a dalších nemovitostí
- Sepsání kupní, darovací aj. smlouvy do 24 hod.
Volejte ihned 352 666 322; 608 977 833
Vaše bydlení je v našich rukou.
•RD v Sokolově 1+6 vhodný k podnikání 3 500 000 Kč
•RD 1 + 5 v Chodově s vybavením za smluvní cenu
•RD v Aši u Chebu 1 + 6 vč.zahrady 1 950 000 Kč
•RD na Bublavě vhodný i k rekreaci 1 650 000 Kč
•RD v Chranišově u Chodova dvougen. 1+ 6 1 450 000 Kč
•Prodej pozemku ke stavbě RD ve Vintířově 1954 m2
•Rekreační chata u Tatrovické přehrady 310 000 Kč
•Rekr.chata u Tatrovické přeh. na vlastním poz. 850 000 Kč
•Pozemek v Nejdku 900 m2 za 180 000 Kč
•Zahradní chata v Chodově za 130 000 Kč
•Byt v OV v Chodově 1 + 3 za 685 000 Kč a 1+2 za 480 000 Kč
•Byt v Rotavě 1 + 3 za 260 000 Kč
•Byt v K.Varech – Rybáře 3 podlažní perfektní za 3 600 000 Kč
•Převod užívacích práv k nájemnímu družstev. bytu 1 + 3 a 1+2
z nové výstavby v Luční ulici za 595 000 Kč

V Chodově nabízím volnou ubytovací kapacitu !
Nabídněte i vy svou nemovitost našim zájemcům !

V E S TAV Ě N É S K Ř Í N Ě N A M Í R U
ZDARMA
• konzultace • zaměření • doprava
VÝHODY
•Novinky a trendy 2007
•10 let zkušeností je zárukou kvality
•prodej na splátky ESSOX
•kolíkované konstrukční spoje
•dostupné ceny a věrnostní slevy
•ocelové nebo hliníkové rámy
STANDARD, CLASSIC, EXCLUSIVE
a COMFORT
•výplně dveří lamino - zrcadlo - sklo
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Svobody 51, 350 02 Cheb - tel.: 354 435 279
HYPERNOVA Karlovy Vary - tel.: 603 557 623
Hypermarket TESCO Karlovy Vary - tel.: 353 222 844
e-mail: info@manipul.cz
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