Končící zima
Když obdržíte náš Novorolský
zpravodaj, tak bude pravděpodobně
letošní abnormální zima na ústupu. Proč
jsem vybral slovo abnormální je z toho
důvodu, že to byla zima zvláštní nejen
co se týče povětrnostních vlivů, ale také
co se týče charakterových vlastností nás
lidí.
Jako obvykle začal padat sníh v měsíci
listopadu, ale na Vánoční svátky po
sněhu ani památky. Děti od Ježíška
pod vánoční stromeček dostaly sáně,
boby, lyže atd. Vyzkoušet si tyto dárky
mohly až v novém roce. Začátkem
měsíce ledna napadlo dosti sněhu a
začaly mrazy, které neobvykle vydržely
dosti dlouho. V průběhu měsíce ledna
a února byly mrazivé teploty a napadlo
velké množství sněhu. V polovině února
byla na krátkou dobu vyhlášena sněhová
kalamita v Karlovarském kraji. Mnozí
z nás si už ani nevzpomněli, kdy taková
typická zima z obrázků Josefa Lady byla
naposledy.
Teď k těm projevům charakterových
vlastností. Vlastníci rodinných domků,
garáží, ale i vlastníci bytových jednotek
si uklízeli sníh před nemovitostmi.
Neříkám, že na sto procent, ale ku spokojenosti převážné většiny našich obyvatel. Technická služba, s.r.o.
odvedla namáhavý a vyčerpávající souboj s Matkou přírodou. Nemohu ale přejít ty projevy občanů, kteří neznají
nebo neumějí vidět ty dobré věci, které se dělají v tak abnormálních podmínkách, které nám připravila letošní
zima. Z tepla svých domovů vidí činnost TS s.r.o. jen v černých barvách, ale běda kdyby je někdo požádal,
aby vzali lopatu a šli pomoci. To bychom měli po sněhu ihned, protože by byl oheň na střeše. Co jsme si to
vlastně mohli dovolit. A proto si vážím těch občanů, kteří odhazovali sníh nejen z komunikací, ale i ze střech
nemovitostí. Chtěl bych poděkovat novorolským hasičům, kteří odházeli sníh ze střechy Kulturního domu, aby
se mohly pořádat společenské akce. A členům fotbalového mužstva Starých pánů, kteří odházeli sníh ze střechy
zdravotního střediska u porcelánky. Dále hasičům z Mezirolí za úklid sněhu od autobusových zastávek a ze
střech domů starších spoluobčanů. Ale i Technické službě za jejich nasazení při odklízení sněhu. Ještě jednou
díky všem občanům, kterým nebyla letošní abnormální zima lhostejná.
Doufejme, že Matka příroda nám toto utrpení letošní zimy vynahradí v letním období.
S přáním krásného a plodného Jara
Václav Heřman
starosta města Nová Role

zahrádkářská chata)“.
Znění tohoto článku je novinkou
vyhlášky schválené zastupitelstvem
města s platností od 1. 1. 2006 a většina
majitelů uvedených objektů patří mezi
ty, kteří dosud nezaplatili a vystavují se
nebezpečí postihu.
Doporučuji všem, kteří mají
pochybnosti, zda se jich vyhláška
o místních poplatcích týká, aby se
informovali na Městském úřadě na
odboru ŽPaV nebo přímo v pokladně.

Dům dětí a mládeže,
Na Pěší zóně 148, Nová Role
pořádá ve dnech:

15. - 17. března 2006
Dne 4. 2. 2006 oslavil významné jubileum pan Jindřich Slivoně, který do Nové Role přišel
před šedesáti lety.

Blahopřejeme

Upozornění

všem občanům Nové Role, Mezirolí a
Jimlíkova, kteří oslaví své narozeniny
v měsíci březnu 2006, zvláště
blahopřejeme k významnému životnímu
výročí těmto občanům:

Je měsíc březen, poslední měsíc, ve
kterém máme za povinnost zaplatit
nejméně jednu polovinu poplatku za
odvoz odpadu. Tuto povinnost stanoví
Obecně závazná vyhláška města Nová
Role číslo 6/2005, kterou máme
možnost si zakoupit v podatelně MěÚ
a která byla otištěna v Novorolském
zpravodaji z měsíce ledna 2006. Dále je
k přečtení nebo stažení na internetových
stránkách http://www.novarole.cz.

Růžena Š i b a l o v á
Bohumil K a b o ň
Jaromír R o k u s e k
Jaroslav D v o ř á k
Jaroslav K r e j č í
Vlasta S o n n b e r g e r o v á
Květa Z d e n e k o v á
Jiří M i k u l k a
Eva K o r a n d o v á
Miloš T v a r o u ž e k
Uvedeným jubilantům upřímně
blahopřejeme, všem přejeme hodně
zdraví, klidný a spokojený život.
Za komisi pro občanské záležitosti
MěÚ:
Elfrieda Lachmanová

Vítáme děti do života
Veronika K r a s s o v á
Adrian M i c h a l
Vážení rodiče, upřímně Vám
blahopřejeme k narození Vašich dětí.
Milé děti, přejeme vám hodně zdraví a
radostné dětství.
Za komisi pro občanské záležitosti
MěÚ:
Elfrieda Lachmanová

V článku 7 uvedené vyhlášky se
píše: „Nebude-li poplatek zaplacen
včas nebo ve správné výši, vyměří
správce poplatku poplatek platebním
výměrem, přičemž může zvýšit
včas nezaplacený poplatek nebo
jeho nezaplacenou část až na
trojnásobek“.
Upozorňuji rovněž na článek 2
písmeno b) vyhlášky, kde je psáno:
„Poplatek platí fyzická osoba,
která má v obci ve vlastnictví stavbu
určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, ve které není hlášena k
trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
Stavbou určenou nebo sloužící k
individuální rekreaci se pro účely této
vyhlášky rozumí jednoduchá stavba,
která svými objemovými parametry,
vzhledem a stavebním uspořádáním
odpovídá požadavkům na rodinnou
rekreaci
(například
rekreační
domek, chata, rekreační chalupa,

JARNÍ BURZU ODĚVŮ,
OBUVI A SPORTOVNÍCH POTŘEB
středa 15.3.

od 10.00 do 18.00
příjem věcí

čtvrtek 16.3.

od 10.00 do 18.00
prodej

pátek 17.3.

od 10.00 do 14.30
prodej
od 14.30 do 17.00
výdej věcí a peněz

PŘIJÍMÁME POUZE VĚCI ČISTÉ
A V DOBRÉM STAVU !!!!

Doplnění údajů
SMS INFO Nová Role
V
únorovém
Novorolském
zpravodaji byla uveřejněna informace
o zasílání informačních a krizových
SMS zpráv.
Rádi bychom tuto
informaci doplnili o univerzální
číslo platné pro všechny mobilní
operátory, na které si budete moci
zasílat požadavky na registraci,
změnu i zrušení SMS info.
Toto číslo je:

+420 720 001 886
Z tohoto čísla Vám rovněž budou
chodit Vámi objednané informační
zprávy SMS.
(Pro zákazníky Eurotelu rovněž platí dříve
uveřejněné číslo 1991886).

Investiční akce:
Opravy a údržba
V měsíci lednu 2006 schválilo
zastupitelstvo města rozpočet na
letošní rok a tím ve skutečnosti
umožnilo čerpat finanční prostředky na
akce uvedené v rozpočtu a připravené
k realizaci. Největší letošní investiční
akcí je DOPRAVA V KLIDU – 1.
etapa. Jedná se o akci v částce
12 300 000,- Kč. Po jejím ukončení
budeme mít v ulicích Svobodova,
Krátká, Husova a 1. Máje řadu nových
míst na parkování automobilů, nové
veřejné osvětlení, chodníky, dopravní
značení a opravy se dočkají i topné
kanály a rozvody tepla v nich.
Výběrové řízení na tuto akci proběhlo
podle zákona č. 40/2004 Sb. o zadávání
veřejných zakázek. 17. srpna loňského
roku byla zveřejněna v médiích včetně
internetu nabídka a v termínech podle
citovaného zákona probíhaly jednotlivé
fáze výběrového řízení, některé za
účasti notáře. V současné době je
výběrové řízení ukončeno a v měsících
březnu – září letošního roku bude
celá akce provedena. Prosím touto
cestou všechny občany uvedených
ulic o shovívavost a toleranci v době
provádění prací. O to klidnější a lepší
bude doprava v budoucnosti.
Další velkou investiční akcí roku
bude výstavba nové dešťové kanalizace
v Jimlíkově a dokončení návsi včetně
chodníku, autobusového nástupiště a
čekárny. Na tyto práce rezervuje město
v rozpočtu 2 520 000,- korun. Obec
Jimlíkov měla v minulosti dešťovou
kanalizaci v páteřní komunikaci
procházející obcí. Jak nám ale
kamerové zkoušky ukázaly, byla
tato kanalizace budována postupně

z celé řady rour z různých materiálů
o rozdílných průměrech.
Velmi často docházelo k ucpání
celého systému a na několika místech
je kanalizace dokonce provalena a zcela
nefunkční. Proto město přistoupilo po
dohodě s občany Jimlíkova k zadání
projektové dokumentace a po vydání
stavebního povolení (duben – květen
2006) bude celá dešťová kanalizace
znovu vybudována.
S částkou 2 300 000,- Kč počítá
městský rozpočet na vyprojektování a
položení dešťové kanalizace v některých
místech obce Mezirolí.
Jak všichni víme, řadu let slibuje
Vodárenské sdružení obcí spolu
s Vodárnami a kanalizacemi Karlovy
Vary zhotovení splaškové kanalizace
občanům Mezirolí. Podle posledních
informací budou práce na splaškové
kanalizaci zahájeny v letošním roce
a v souladu s potřebami ÚP musí

být z některých částí obce odvedeny
i dešťové vody.
V současné době je zažádáno
o stavební povolení na zhotovení
nového chodníku mezi ulicí Rolavskou
a DPS. Protože nedošlo k dohodě
mezi Městem Nová Role a firmou
Karlovarská
průmyslová
skupina
nepůjde chodník po pozemku této
firmy. Nový chodník bude vybudován
na pozemku města, který je dnes
součástí zahrady mateřské školy.
Ve skutečnosti dojde k posunutí
oplocení MŠ , zmenšení zahrady a na
odploceném pozemku půjde chodník
k DPS. Celkový náklad je plánován na
600 000,- korun.
Velký dluh má město vůči nejmladší
generaci – vůči dětem. Je pravda,
že na území města bylo 10 dětských
pískovišť, z nichž však dnes již
ani jedno neodpovídá
stávajícím
stavebním ani hygienickým normám. Je
rovněž pravda, že v nedávné minulosti
bylo postaveno dětské hřiště na
zahradě u knihovny. Díky odrostlejším
„kamarádům“ těch nejmenších je toto
hřiště v dezolátním stavu a hry dětí
v této lokalitě nenalezly ani pochopení
u spoluobčanů.
V současné době má město projekt a
vyřizuje se stavební povolení na dětské
hřiště na prostranství mezi ulicemi 1.
Máje - Svobodova – Krátká – Husova.
Několikrát jsem tuto výstavbu
projednával na poradě se zástupci
SVJ v uvedené lokalitě. Zatím jsem
neregistroval žádný negativní názor.
Věřím, že tomu bude tak i v době, až
začneme hřiště stavět. Celkový náklad
na výstavbu by neměl překročit částku
1 500 000,- Kč.
Stavební povolení a finanční
prostředky ve výši 150 000,- korun
je zajištěno na vybudování chodníku

dva miliony korun. 67. schůze rady
města dne 2. 2. 2006 projednala
soustředěné požadavky na opravy
komunikací a poznatky z města a
rozhodla o provádění oprav v tomto
pořadí:
1) Chodník Chodovská ulice:
Jedná se o opravu stávajícího
chodníku a to od schodiště do
Husovy ulice až po prodejnu
květin paní Buriánové. Nejsložitější
bude napojení chodníku z ulice
U Plynárny a rodinného domku
paní Andové. Z důvodu rozšíření
chodníku bude pokácen jeden strom
naproti Technické službě.

a přechodu u MŠ v Mezirolí. Na
ohlášení se budou provádět údržbářské
práce na místním hřbitově. Opravu
potřebuje budova márnice, do které
zatéká děravou střechou a ani fasáda
na márnici není moc reprezentativní.
Opravy zasluhuje rovněž oplocení
hřbitova.
Dva miliony korun má město
připraveny v rozpočtu na zahájení prací
na odbahnění Novorolského rybníka.
Při této příležitosti je zapotřebí se
zamyslet jak dál s rozestavěnou
budovou na koupališti, která už je
třetím rokem v majetku města. Ve své
podstatě jsou možné dvě alternativy.
První – jednodušší spočívá v likvidaci
stávajícího torza a zatravnění celé
lokality. Druhá možnost je v souladu
s vyjádřením statika stávající objekt
ubourat a dostavět podle původních
projektů, případně v průběhu stavby
udělat některé změny.
Další dva miliony jsou uvažovány
v rozpočtu města na zahájení oprav
v Základní škole. V prvé řadě se jedná
o rekonstrukci dožilých sociálních
zařízení a šaten. Následovat, podle
dokončované dokumentace, by měla
výměna oken, zateplení objektu a
další kroky. Celkem je plánována
rekonstrukce v nákladu 14 milionů
korun.
Na projekty, podle kterých by
se mělo v Nové Roli, Jimlíkově a
Mezirolí stavět v dalších letech,
uvažuje rozpočet města s částkou čtyř
milionů korun. Především jde o úhradu
rozpracovaných projektů na opravu
Základní školy, cyklostezku Jimlíkov
– Nová Role, Doprava v klidu –
2. etapa a odbahnění koupaliště. Další
projekty je nutno nechat vypracovat
na nové autobusové nádraží v Nové
Roli, rekonstrukci budovy č.p. 236,

kde je úřad města, spořitelna, pošta,
ale i kulturní dům s restaurací.
Projekt musíme mít i na uvažovaný
park u Novorolského rybníka nebo
na postavení nové komunikace mezi
ulicí Husova a U Plynárny, hřiště v
Jimlíkově nebo v Mezirolí. Stejně
tak nový chodník mezi Bernardem
– Bezejmennou a Rolavskou ulicí
nebo přestavbu sálu v ZUŠ nám bez
projektové dokumentace a stavebního
povolení nikdo neudělá. S tím vším
počítá mimo jiné rozpočet města Nové
Role na rok 2006.
Cinegr Ladislav
místostarosta města

Opravy komunikací v roce 2006
Již třetím rokem obsahuje rozpočet
města samostatnou položku ve
výdajích s názvem opravy komunikací.
V letošním roce jsou na této položce

2) Likvidace autobusové zastávky
Jedná se o likvidaci autobusové
zastávky a odvoz navezené sutě na
křižovatce Nová Role – Karlovy
Vary – Nejdek ve směru na Nejdek.
Zastávka byla na pozemku vydaném
Pozemkovým fondem v restituci bez
věcného břemene a v současné době
je již přeložena na jiné místo.
3) Napřímení Luční ulice
Rozsáhlou výstavbou rodinných
domků v Luční ulici došlo
k podstatnému nárůstu provozu
v této ulici a je zapotřebí řešit
zlepšení
dopravní
obslužnosti.
Zejména v době zásobování
prodejny Maxim a hostince Lidový
dům zde dochází ke kalamitním
situacím.
4) Chodník u č.p. 201
Jedná se o chodník – celé prostranství
od prodejny pana Eichackera až po
prodejnu pana Krejčího. Celé toto
prostranství je ve špatném stavu
a s ohledem na vysokou frekvenci

obyvatel je nutno je opravit. Na
doporučení dendroložky „s kulatým
razítkem“ Ing. Petrlíkové nebude
zeleň před prodejnou paní Hubkové
likvidována, dojde pouze k jejímu
prořezání. V současné době vedeme
jednání s firmou, která bude
realizovat stavbu Doprava v klidu –
1, aby tuto část – chodník u č.p. 201,
zhotovila pro město sponzorským
darem.
5) Zastávka ve vsi – Nová Role – stará
část obce
Při příjezdu do staré části Nové
Role od Mezirolí zastavují autobusy
na nezpevněné krajnici. Chybí zde
i autobusová čekárna. Zpevněním
krajnice vznikne záliv s nástupovým
chodníkem.
6) Opravy komunikací většího rozsahu
Na toto místo zařadila RMě opravu
tří komunikací, ale za určitých
podmínek. Jedná se o cestu na
Bouchalce od zadní brány do
porcelánky směrem ke čtyřem
rodinným domkům na jedné straně
a zahrádkářské kolonii na straně
druhé.
Další
je
cesta
z
Mezirolí
k Děpoltovickému koupališti, kde je
v katastru obce Mezirolí vybudováno
přes sedmdesát chat.
Poplatky
z nájmu pozemků i za odvoz PDO
jdou do pokladny města.
Třetí je komunikace od staré
Nejdecké ke dvěma domům v Nové
Roli – zastávka. Položení nového
asfaltového koberce na tyto tři
komunikace by nepokryly ani
uvolněné dva miliony korun. Proto
bude město jednat s Krajskou
správou
silnic
o
odprodeji
asfaltového recyklátu, který je o dvě

třetiny levnější než nová balená
a na provoz těchto komunikací
dostačující.
7) Retardéry Mezirolí
Léta je v Mezirolí slibována
kanalizace a proto se léta neopravují
komunikace. Provoz na hlavní cestě
do obce se stává nebezpečným
a proto občané požadují osazení
několika odnímatelných retardérů.
8) Husova ulice – blok č. 4
Znalecký posudek, který nechalo
město zpracovat, potvrdil, že
zatékání vod do sklepů v bloku
č. 4 v Husově ulici způsobuje závada
na vnější kanalizaci v chodníku
v majetku obce. Proto bude závada
odstraněna dříve, než v této lokalitě
začne výstavba parkovacího stání,
případně souběžně s ním.

9) Úprava Rolavské ulice u lékárny
Dojde
k
odstranění
sloupu
s nefunkčním veřejným rozhlasem.
Zároveň bude ubourán ostrůvek na
křižovatce s pěší zónou. Tím dojde
k uvolnění vozovky a po pravé straně
vzniknou další stání pro auta. Jedná
se o nouzové řešení, dříve než budou
stavěna parkovací místa – etapa II.
10) Schody u Bernarda
Vlivem počasí došlo v minulosti
k rozdrobení schodů u Bernarda a
své udělala rez se zábradlím.
Chceme-li
usnadnit
přístup
majitelům bytů v Bezejmenné ulici,
musíme dát schody do původního
stavu.
11) Projektová dokumentace
Na požadavek občanů o opravu
chodníků mezi Bezejmennou a
zdravotním střediskem – Rolavskou
ulicí musíme nechat zpracovat
projektovou
dokumentaci
a
v příštím roce jej zhotovit. Stejný
postup musíme zvolit v případě
prostoru,
který
vznikl
mezi
Husovou ulicí a ulicí U Plynárny.
Letos projekt a příští rok realizace.
S ohledem na finanční náročnost
rada města konstatovala, že
požadavek na opravu Hřbitovní ulice
a přístupových chodníčků ve Školní
67 se přesouvá do roku 2007.
Zároveň uložila místostarostovi
města zajistit výběr zhotovitele na
realizaci akcí. Dalších 850 tisíc
korun uvolnil rozpočet města pro
Technickou službu s.r.o. na údržbu
a drobné opravy komunikací a 120
tisíc na zimní údržbu a péči a zeleň
v obci Mezirolí.
Cinegr Ladislav
místostarosta města

Střípky z práva ve veřejné
správě – občan a obec
Vážení občané, vzhledem k nárůstu
složitosti právního řádu České republiky,
jeho obrovskému obsahu a častým změnám,
rozhodli jsme se zavést pravidelnou rubriku
tajemníka MěÚ Nová Role na téma právo
ve veřejné správě. V této rubrice se budeme
zabývat základními aktuálními právy a
povinnostmi ve vztazích mezi občanem
a obcí, resp. jejím úřadem, abychom tak
lépe předcházeli některým nedorozuměním
v komunikaci mezi úřadem obce a občanem.
Motto: „Tam, kde není zlý úmysl, jsou

konflikty jen a jen důsledkem vad
v komunikaci a v nedostatku informací.
Nebojme se proto spolu otevřeně
komunikovat.“
Nyní začneme pojednáním problematiky vyřízení záležitostí od občanů obce v samostatné působnosti – lhůty.
Úvodem bych stručně definoval záležitosti v samostatné působnosti. Samostatná působnost obce znamená její činnost ve všem, co není
ze zákona výkonem státní správy. Patří sem téměř všechny kompetence zastupitelstva města a rady města, tj. zejména organizace úřadu a
ostatních orgánů obce včetně personálních záležitostí, vydávání obecně závazných vyhlášek, hospodaření obce na základě jejího rozpočtu.
Hospodaření obce je základ pro její ekonomickou samostatnost i jedním z nejčastějších témat vztahu obce s občany v mnoha oblastech
(převody nemovitostí, dotace, údržba a opravy veřejných pozemků včetně komunikací a ostatního zařízení, škol a ostatních budov města
včetně bytového hospodářství).
Vlastní lhůty k vyřízení: Podané návrhy, připomínky a podněty orgány obce vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů,
jde-li o působnost zastupitelstva obce do 90 dnů.
Všimněme si, že zde není žádná lhůta 30 dnů, která se často zaměňuje za výše uvedené lhůty z důvodu její platnosti v řízení správním,
které je z pravidla řízením v přenesené působnosti od státu ČR. (u nás takovou správu vykonává zejména stavební úřad (stavební a územní
řízení) a matriční úřad s evidencí obyvatel. A ani zde lhůta 30 dnů není vždy pravidlem – lhůty se za určitých odůvodněných okolností
dále prodlužují.
Jak ale vnímat pojem „bezodkladně“? Tak jak je napsáno – bez zbytečného odkládání věci. Tzn., že bezodkladně nelze ztotožňovat se
sloven „ihned“ či s nějakým přesným časovým údajem. Zde je nutno vidět zejména 2 aspekty věci:
1.

2.

Vyřizujícímu úředníkovi či starostovi nebo místostarostovi obce neleží na stole 1 věc, ale hned několik, někdy i několik desítek
vyřizovaných záležitostí. Tyto se sice vyřizují dle data podání, avšak další roli v jejich vyřizování hraje složitost konkrétní
záležitosti a její vazba na stanoviska třetích osob. To vše je nutno řádně posoudit a zhodnotit, aby zpracovatel mohl celou
věc řešit maximálně objektivně, zákonným způsobem a přitom pokud možno rychle a hospodárně. Svou podstatnou roli pro
dobu vyřizování věci občanů hraje také složitá zastupitelnost úředníků v době jejich nemoci, čerpání dovolené, školení a jiné
nepřítomnosti na pracovišti v souladu s platnými právními předpisy.
Ten, kdo věc na úřadu vyřizuje, je ve většině případů vázán dalšími rozhodnutími orgánů obce jako je zastupitelstvo města,
rada města a případně výbory zastupitelstva města či komise rady města. A protože tyto orgány obce nezasedají a nejednají
permanentně, ale pouze po určitých intervalech, je nutno tyto intervaly ctít. Tak např. žádost o koupi pozemku podaná těsně po
jednání zastupitelstva nemůže být vyřízena dříve než po dalším zasedání zastupitelstva, které se sejde např. za další necelé tři
měsíce. Proto i zákonodárce pamatoval na lhůtu 90 dnů u věcí spadajících do kompetence zastupitelstva města.

Závěrem bych chtěl říci, že vedením města je stále kladen důraz na včasné vyřizování věci na základě podnětů od občanů a že to je jednou
z priorit činnosti MěÚ. A co se týče obecně informací o činnosti orgánů města znovu upozorňuji, že nejkvalitnějším a nejspolehlivějším
přímým zdrojem informací jsou usnesení z jednání zastupitelstva města, jehož jednání jsou veřejná, a usnesení z neveřejného jednání rady
města. Do všech usnesení můžete kdykoliv nahlížet na našem MěÚ a taktéž jsou veřejně přístupná na www stránkách města

www.novarole.cz
Vladimír Dicá, tajemník MěÚ

Všeobecná oznámení
Škody způsobené sněhem
Největší škody napáchal těžký sníh
na skladové hale farmy Kubernát v
Mezirolí, která se pod jeho váhou
zhroutila.
Informace
MěÚ Nová Role nabízí organizacím
využití nepoužívané informační desky
v Nádražní ulici. Informace na SO
MěÚ.
Beseda
Komise pro seniory zve občany na
besedu s představiteli města, která se
uskuteční dne 6. 4. 2006 od 1600 v přísálí
kulturního domu.
Zájmová činnost
14. 3. 2006 v 1700 se v Městské
knihovně v Nové Roli uskuteční
promítání diapozitivů s vodní
tématikou v Česku

Z jednání RMě
67. zasedání rady města se uskutečnilo
dne 2. 2. 2006. Po provedené kontrole
naplňování dříve přijatých usnesení
RMě byly projednány žádosti občanů
o prodeje či pronájmy pozemků a bytů
v majetku města.
K jednotlivým bodům RMě uložila:
- odboru ŽPaV: v souladu se zákonem
zveřejnit záměry obce na prodej
p.p.č. 1147/20 ve prospěch manželů
Ginových a prodej p.p.č. 1034/2
ve prospěch manželů Krnáčových.

Záměr na pronájem části p.p.č.
298/1 bude zveřejněn na žádost pana
Miroslava Gondáše a o pronájem
p.p.č. 17/2 projevila zájem paní Iveta
Maxová.
- tajemníkovi MěÚ: zajistit znalecký
posudek a poté zveřejnit záměr obce
na prodej bytové jednotky č. 13 v č.p.
224.
Na návrh bytové komise RMě schválila
přidělení – pronájem bytu č. 10 v č.p.
307 paní Petře Tůmové.
V dalším z bodů jednání RMě
vzala na vědomí předloženou zprávu
hodnotící komise a schválila zadání
realizace stavby „Nová Role, Doprava
v klidu – I.“ v souladu s výsledkem
výběrového řízení firmě Kanov s.r.o..
Schválen byl rovněž návrh na provádění
oprav chodníků a komunikací ve městě
předložený po projednání v komisi

výstavby místostarostou města. Přehled
o tom, které komunikace a chodníky se
budou v roce 2006 opravovat, je na
jiném místě zpravodaje.
RMě souhlasila s předloženým
ceníkem služeb Technické služby s.r.o..
Jedná se o ceník, za který je TS s.r.o.
schopna poskytovat služby v dopravě,
při údržbě zeleně, ukládání odpadu
apod. pro občany i další organizace ve
městě a okolí.
V personálních záležitostech RMě
jmenovala do výběrové komise v řízení
na obsazení funkce vedoucího OŽPaV
místostarostu města p. Cinegra a člena
rady pana Zvěřinu. Projednány byly
v radě města rovněž zápisy ze schůzí
komise školství, mládeže a tělovýchovy
a bytové komise z ledna 2006. Na
vědomí byl vzat rovněž zápis z jednání
Osadního výboru Mezirolí, který bude
předložen ZMě.
V bodu různé RMě schválila zadání
zajištění provozu systému SMS info
kanál; zamítla předloženou žádost
občanského sdružení Agronit o
poskytnutí finančního příspěvku;
vzala na vědomí informaci starosty
města o školení s vlastníky nemovitostí
ohrožených případnými povodněmi a
dále vzala na vědomí žádost FK Nová
Role o pomoc při řešení problémů
s malým travnatým hřištěm ve vztahu
k TJ.
V závěru jednání uložila jednateli
TS Nová Role s.r.o. ve spolupráci se
starostou města řešit vhodné využití
nebytových prostor TIC a předložit
konkrétní návrh.
Cinegr Ladislav
místostarosta města

ZPRÁVA O ČINNOSTI
ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A VÝSTAVBY
ZA ROK 2005
Hodnocené období: od 1.1.2005 do 31.12.2005
Počet pracovníků: 2 + vedoucí odboru
Počet podání na odbor ŽPV: 803
Působnost stavebního úřadu na katastrech: Nová Role, Mezirolí, Jimlíkov, Božičany, \ Děpoltovice

Přehled činností za hodnocené období:
-

-

Vyřizování žádostí na úseku stavebního zákona, zákona o ochraně přírody a krajiny, zákona o ochraně ovzduší a
silničního zákona.
Vypracování tiskopisů pro stavebníky, žadatele o koupi či pronájem pozemků - veškeré druhy žádostí a podání.
Aktualizace informační tabule pro občany.
Aktualizace číselného seznamu staveb, jejichž investorem je město Nová Role, kontrola faktur, zda jsou v souladu
s tímto seznamem.
Příprava podkladů pro jednání RMě a ZMě Nová Role.
Příprava podkladů pro bezúplatný převod zemědělských pozemků z vlastnictví státu. Příprava podkladů pro
převod historického a přídělového majetku města Nová Role. Písemná zpracování projednaných záležitostí v
komisi výstavby a komisi životního prostředí, svolávání jednání těchto komisí.
Písemná oznámení občanům o projednání jejich žádostí v RMě a ZMě, týkající se prodeje a pronájmu pozemků.
Příprava podkladů pro vyhotovení kupních smluv na prodej pozemků ve vlastnictví města.
Přebírání kupních smluv za město na Katastrálním úřadu v Karlových varech. Zpracování měsíčních a
čtvrtletních výkazů Českému statistickému úřadu v Brně.
Osobní jednání se stavebníky a žadateli o koupi či pronájem pozemků a žadateli o povolení kácení dřevin.
Vydávání stanovisek Pozemkovému fondu ČR dle zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních
pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby.
Zajišťování stanovisek od Pozemkového úřadu k prodeji pozemků, z hlediska uplatnění restitučních nároků.
Ověřování a archivace projektových dokumentací.
Projednání zaměření pozemků a následné narovnání majetkoprávních vztahů, dořešení legalizace staveb bez
stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí.
Konzultace a písemná stanoviska k návrhům projektů projektantům a investorům. Podávání informací o existenci
stávajících inženýrských sítí na území města Nová Role.
Podávání informací o Územním plánu města Nová Role, Mezirolí, Jimlíkov, Božičany, Děpoltovice, Nivy.
Zajišťování stanovisek provozovatelů inženýrských sítí ( o jejich existenci) pro stavby města Nová Role.
Účast na odborných školeních a seminářích - nový správní řád a stavební zákon.

Základní knihovna v Nové Roli
Na Pěší zóně 148, 362 25
Nová Role (Karlovarský kraj)

Březen – Měsíc internetu
Akce pro veřejnost:
1.

6. 14.3. 17.00 -> Promítání pro seniory
7. 21.3. 17.00 -> Poprvé na internetu - miniškolení pro dospělé
a seniory
8. Portál veřejné správy
9. 8.3. 14.00 -> ABC kvíz – soutěž pro děti
10. 15.3. 14.00 -> Znáš spisovatele a jejich díla –soutěž pro děti
11. 31.3. -> Noc s Andersenem ( nocování v knihovně) pro děti
3.-6.třídy -soutěže, kvízy, čtení, chatování apod.

pro děti )

Dopravní a inženýrské stavby
Oznamujeme občanům Nové Role, že byla vybrána ve výběrovém řízení jako zhotovitel stavby „Sídliště Svobodova, řešení
dopravy v klidu“. Cílem výstavby je vytvoření nových parkovacích míst
pro občany Nové Role a s tím související rekonstrukce topných kolektorů. Jedná se o stavbu dopravní v obydleném území, která bude doprovázena částečným omezením chodců i dopravy a některými dalšími negativními jevy spojenými se stavební činností. Chtěl bych se vám, vážení
Novoroláci, za tato dočasná omezení předem omluvit a zároveň věřím,
že budou vámi přijímána s pochopením vzhledem k brzkému hmatatelnému výsledku - zlepšení kvality dopravy a bydlení v Nové Roli.
Za KANOV spol. s r.o.
Ing. Antonín Lapáček, jednatel

Upřesnění postupu výstavby a informace k dopravním opatřením bude občanům podávat s předstihem pověřený
pracovník městského úřadu.

KANOV spol. s r.o., dopravní a inženýrské stavby
přijme pro stavby v Nové Roli a okolí

stavební dělníky
zedníky-dlaždiče
pro provádění dopravních a inženýrských staveb.
Kontakt:
Paní J. Lukeslová, tel.: 353 222 687

POZVÁNKA NA HUDEBNÍ
PROGRAM S TANEČNÍ VESELICÍ
MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN

10.3.2006 OD 1700 hodin.
sál kulturního domu Nová Role
K tanci a poslechu hraje:
hudební orchestr ZUŠ Nová Role
V programu dále vystoupí:
taneční a sportovní kroužky DDM
Nová Role
Vstupné: dobrovolné
Občerstvení zajištěno
Každá žena bude
květinou.

přivítána

SRDEČNĚ ZVE
ZO KSČM

Informace Tenisového
Clubu Nová Role
Tenisový club Nová Role hledá
správce pro zajištění chodu svého
tenisového areálu.
Nabízíme práci v klidném a
příjemném prostředí sportovního
areálu se zajímavým ohodnocením.
Vhodné
pro
aktivní
lidi
v důchodovém věku.

Další informace u pana Tichého na
tel.: 602180565.

Emil Žemba
Jáchymovská 67, 360 04 Karlovy Vary, tel./fax: 353 220 983

http://www.volny.cz/zembaelectric

e-mail: electric@mbox.vol.cz

NABÍZÍME
Elektromontážní a slaboproudé práce, Revize,
Prodej a opravy el. spotřebičů, Poradenská činnost
- provádíme kompletní elektromontážní práce pro rodinné domy,
občanskou vybavenost,průmyslové stavby, hotely, zdravotnická zařízení,
administrativní budovy apod.
- dodávky a montáže tech. celků (měření regulace, tepelná čerpadla,
elektrokotle, podlahové a okapní vytápění atd.)
- revize elektro, revize elektrických spotřebičů a nářadí
- zabýváme se taktéž kompletní dodávkou a montáží kamerových
systémů - zabezpečení objektů, domácích telefonů, ozvučení a ostatní
slaboproudé rozvody.

Mobil: 603 843 447

Ve spolupráci s partnery na uvedenou nabídku zajišťujeme kompletní
projektovou činnost včetně vyhotovení rozpočtů
Naše činnost pro zákazníka nekončí kvalitní montáží, ale nabízíme a
poskytujeme též záruční a pozáruční servis.

SEZÓNNÍ SLEVA NA MONTÁŽNÍ PRÁCE

!

10%

NOVINKOU jsou opravy a prodej elektrospotřebičů
(výhradně pračky, sušičky, elektr. sporáky)

Názor občana
Co tomu říkáte, občané!
Dne 9. února 2004 na veřejném
zasedání zastupitelstva v TIC
soudruh Cinegr slíbil před televizní
kamerou, že zveřejní platy a odměny
členů rady a do dnešního dne toto
nesplnil. A proč? To je zastupitel
Heřman tak slabý, že nemůže
přinutit zastupitele, aby to, co slíbí,
také splnili? A tak až letos 25. ledna
2006 jsem na moji písemnou žádost
(4. 1. 2006) obdržel tyto platy.
„Naši“ vyvolení si musí uvědomit,
že jsou placeni z peněz občanů, a
tito mají právo vědět, co vše se za
tyto peníze dělá. Takže o to žádám
pomalu celé volební období. Proto
píši tento článek aby byl zveřejněn
v místním zpravodaji, neb se to týká
všech občanů v Nové Roli a okolí.
Václav Heřman
Lad. Cinegr

39 500,- Kč
33 230,- Kč

Musil
Šimek
Zvěřina

3 410,- Kč
2 560,- Kč
1 400,- Kč

Tak co tomu říkáte občané? Nezdá
se vám, že dvě „koryta“ bohatě
zaplacená jsou zbytečná, že stačí
jedno? Nezdá se vám, že takový
přepych si dovolí málokterá obec?
Jen dva vyvolení nás budou stát za
volební období 2002 – 2006 kolem
3,5 milionu korun! Na ustavující
schůzi zastupitelstva v prosinci
2002 navrhl zastupitel Heřman jako
svého zástupce s. Cinegra. Zeptejte
se zastupitele Heřmana jaký přínos
je pro nás občany nebo pro město
a zeptejte se i těch zastupitelů kteří
hlasovali pro tento návrh – bylo
jich asi 9! Každý zastupitel skládal
slib a ten zní: Slibuji věrnost České
republice. Slibuji na svou čest
a svědomí že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě v zájmu obce
a jejich občanů a řídit se ústavou

!

Za velmi
výhodné CENY!
a zákony republiky. Divíte se, že
nejsou peníze pro mladé rodiny
s dětmi a nebo pro sportovní oddíly.
Politika má být služba občanům a
ne vládnutí občanům jak se to děje
v nové Roli. Letošní rok je rokem
voleb a tak máte možnost ukázat, jak
jste spokojeni s tímto rudo-modrým
spolkem. A co si zvolíme to budeme
míti, jen se nenechte zmásti hezkými
volebními sliby a hesly – potom už
nenadávejme-hlavně vy občané
co říkáte že k volbám nepůjdete!
Žádám o zveřejnění tohoto článku
v místním zpravodaji a bez cenzury!
Děkuji.
J. Vaverka
1. Máje
NOVÁ Role
Dne 6. 2. 06.
(tento článek je na výslovné přání
pisatele publikován v původním znění
bez korektury)

Nebankovní půjčky
a úvěry pro
zaměstnance
a podnikatele
na telefonu:

732 712 810
Březen 2006
2. čtvrtek NADABRAHMA & REIKI
18:00 meditace a harmonizace zvukem a REIKI

Dům dětí a mládeže
Nová Role

16. čtvrtek NATARAJ & REIKI
18:00 meditace a harmonizace tancem a REIKI

Dům dětí a mládeže
Nová Role

30. čtvrtek POHLAZENÍ REIKI
18:00 láskyplné harmonizační ošetřování

Dům dětí a mládeže
Nová Role

ŽIVÁ CESTA REIKI – LÁSKA, RADOST, SMÍCH, POZNÁNÍ A UZDRAVENÍ.
Srdečně zve MUDr. Petr Kadleček - dětský lékař, mistr a učitel REIKI.
E-mail: Pandik@centrum.cz
GSM: 608 171 124
home.tiscali.cz/zivacesta/
Regenerační centrum Srdíčko, Varšavská 13, K.Vary
Mateřské centrum, Východní 6, K.Vary
Mateřské centrum Ostrůvek, U Nemocnice 1202, Ostrov
DDM, Na Pěší zóně 1/148, Nová Role

Zde mohl být Váš inzerát!
Pro informaci zveřejnění reklamy
volejte na tel.: 353 176 311,
faxujte: 353 951 778,
nebo pište na e-mail: sliz@novarole.cz
http://www.novarole.cz

Novorolský zpravodaj vydává město Nová Role, Chodovská 236, Nová Role. Listovka Městského úřadu Reg. čís.: 834/99 – 12.
Odpovědný zástupce vydavatele: Ladislav Cinegr • Foto archiv
Grafika, sazba a výroba: Dolejší KARLOVARSKÁ TISKÁRNA s.r.o. • Počet výtisků: 1 700 • Dáno do tisku: 28.02.2006
Uzávěrka všech příspěvků do dalšího čísla vždy 15. den v měsíci. • Příspěvky shromažďuje MěÚ, který však nezodpovídá za jejich obsah.

