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Ve ejné zasedání zastupitelstva obce
Vážení ob ané, starostka obce Vás všechny srde n zve na ve ejné zasedání
zastupitelstva obce Žermanice, které se bude konat ve st edu dne 24.5.2006 v 18.00
hod. v kulturní místnosti Obecního ú adu v Žermanicích.
P r o g r a m : 1) Zahájení, ur ení ov ovatel zápisu
2) Kontrola úkol usnesení zastupitelstva obce
3) Záv re ný ú et obce za rok 2005
4) Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení obce za rok 2005
5) Návrh na zm nu rozpo tu na r. 2006
6) Žádost p. Pavla Zedníka o pronájem hasi ské zbrojnice
7) Smlouva s TS a.s. k zajišt ní oprav a údržby ve ejného osv tlení
8) Dohoda o poskytnutí finan ních prost edk HZS MSK
9) R zné
10) Diskuse
11) Záv r
Volby do Poslanecké sn movny Parlamentu R
Volby do Poslanecké sn movny Parlamentu R se konají v pátek 2. ervna 2006 od
14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 3. ervna 2006 od 8.00 hodin do 14.00
hodin, volební místností ve volebním okrsku . l je spole enská místnost na
Obecním ú adu v Žermanicích p. 48. V Moravskoslezském kraji obdrží voli i sadu
s 21 hlasovacími lístky. P ipomínáme, že voli p ed hlasováním je povinen
prokázat okrskové volební komisi svou totožnost a státní ob anství eské republiky
platným ob anským pr kazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem R anebo cestovním pr kazem. Voli i, který tak neu iní, nebude
hlasování umožn no. Je tedy nezbytné, aby voli m l u sebe pot ebné doklady.
Každému voli i budou dodány nejpozd ji 3 dny p ede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb voli m že obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Voli
m že požádat ze závažných, zejména zdravotních d vod , obecní ú ad, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost.
Upozorn ní na problémy v cestování
Jelikož se blíží as dovolených, chceme Vás upozornit na n které problémy v
cestování. Jakmile si vyberete stát, ve kterémchcete strávit dovolenou, je nutné, aby
jste si zjistili na stránkách Ministerstva zahrani ních v cí, podmínky vstupu do
cizích státu – adresa: www.mzv.cz.

P íklad z výše uvedených stránek:
Ma arsko – ob an eské republiky m že vstoupit na území Ma arské republiky s
platným cestovním pasem nebo ob anských pr kazem a pobývat tam bez dalšího
povolení 90 dn . Od 1.1.2006 nabývá ú innosti novela zákona o cestovních
dokladech ( . 559/2004 Sb.,), podle které lze k opušt ní území R k cest do stát
EU jako cestovní doklad použít ob anské pr kazy se strojov itelnými údaji,
vydávané od roku 2000, pokud nemají odd lenou vyzna enou ást (tj. bez
odst iženého rohu). Dle vyjád ení MV R je ob anský pr kaz cestovním dokladem
pouze pro držitele dokladu. MV R tedy nedoporu uje, aby ob an R mladší 15
let, který cestuje spole n s rodi em a je zapsán v jeho ob anském pr kaze,
cestoval bez vlastního cestovního dokladu pouze na základ tohoto zápisu v
ob anském pr kaze. Z praxe je známo, že na Ma arských hranicích, dít nepustili
p es hranice, protože bylo zapsáno pouze v ob anském pr kazu matky.
Právní záležitosti
Právní záležitosti s ob any a podnikateli projedná a vy ídí každé pond lí od 15,30 –
17,00 hod. na Obecním ú ad v Horních Bludovicích a každou st edu od 14,0015,00 hod. v Dom služeb Lu ina JUDr. Marcela Žori ová, formou poradenství,
spisování listin, žalob, smluv v etn kupních, rovn ž p evody nemovitostí,
vy izování v cných b emen apod. Kontakt tel.: 596 810 741 nebo 596 814 005,
mobil 603 447 219.
Poh ební služba Petr Mí ek
Poh ební služba Petr Mí ek informuje ob any o otev ení nové poh ební služby, ve
které m žete sjednat poh eb do kostela v Bruzovicích, v Sedlištích, v
Domaslavicích, v Pazderné a také do všech kostel ve Frýdku-Místku a okolí. Lze
sjednat i civilní poh eb do smute ní sín na frýdeckém h bitov . Poh ební službu
najdete na adrese: Petr Mí ek, Žermanice . 29, 739 37,
tel.:596 421 363, mobil: 605 948 320
Oprava chybného telefonního ísla
Informujeme vlastníky pevných telefonních stanic, že došlo k chyb p i tisku
nového telefonního seznamu Zlaté stránky 2006-2007. Opravte si, prosím, chybné
telefonní íslo 609 948 320 otisknuté ve žluté (inzertní) ásti tel. seznamu na stran
130. Správné íslo Poh ební služby Žermanice Petr Mí ek je 605 948 320.
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