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Statistika evidence obyvatel v naší obci k 31.12.2005.
Po et obyvatel k 31.12.2005 iní 241 osob.
Stav k 31.12.2005 – narodili se
2 chlape ci
- p ist hovalo se
9 ob an , z toho 6 žen a 3 muži
- odhlásily se
3 ženy
- úmrtí
1 muž
- manželství uzav eno
0

12.3.2006 v 15.00
hod tradi ní d tský
karneval.
Místo
konání
letošního
karnevalu

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 29.3.2006 v 17.00
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) Návrh rozpo tu na rok 2006
4) Zpráva o inventarizaci obecního majetku k 31.12.2005
5) Zpráva o innosti kontrolního výboru
6) Zpráva o innosti finan ního výboru
7) Návrh rozpo tu Mikroregionu Žerm. a T rl. p ehrady na r. 2006
8) R zné
9) Diskuse
10) Záv r
Projednávání návrhu zm ny . l územního plánu naší obce
Ve ejné projednání návrhu zm n . 1 územního plánu obce Žermanice se uskute ní
ve st edu dne 29.3.2006 v 16.00 hod. v kulturní místnosti Obecního ú adu v
Žermanicích. Návrh zm ny . 1 územního plánu obce Žermanice je vystaven k
ve ejnému nahlédnutí po dobu 30-ti dn na Obecním ú ad Žermanice v pond lí,
úterý, tvrtek, pátek od 8.00 do 14.00 hod. a ve st edu od 8.00 do 18.00 hod. a na
M stském ú ad Frýdek-Místek, odboru územního a ekonom. rozvoje, Radni ní
1148, v kancelá i . 404 v pond lí a st edu od 8.00 do 17.00 hod., tvrtek od 8.00
do 15.00 hod., úterý a pátek od 8.00 do 13.30 hod. ode dne 1.b ezna 2006 do 30.
b ezna 2006.
D tský karneval
Milé d ti, vážení rodi e,
sportovní klub ve spolupráci s Obecním ú adem v Žermanicích po ádá dne

je restaurace „Pod hrází“ v Žermanicích, která bude toto odpoledne vyhrazena jen
této akci. Hry, ceny a ob erstvení zajišt ny.
Místní poplatek ze ps a za provoz systému shromaž ování, sb ru,
p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálního odpadu
Místní poplatek ze ps iní 100,- K , za druhého a každého dalšího psa iní 120,K . Poplatku podléhají psi starší 3 m síc . Poplatník je povinen oznámit správci
poplatku držení psa písemn na p edepsaném tiskopise vydaném správcem
poplatku, a to do 15 dn od nabytí psa do držení. Poplatek je splatný nejpozd ji do
31.3. každého roku.
Od 1. ledna 2006 vstoupila v platnost obecn závazná vyhláška obce Žermanice .
1/2005 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy,
t íd ní, využívání a odstra ování komunálního odpadu (zve ejn na ve zpravodaji .
4/2005).Poplatník podle této vyhlášky je povinen oznámit písemn na p edepsaném
tiskopise vydaném správcem poplatku, nejpozd ji do 15 dn ode dne, kdy mu
povinnost platit tento poplatek vznikla, p íjmení, jméno, bydlišt a rodné íslo.
Stejný zp sob je u zániku poplatkové povinnosti. Sazba poplatku na rok 2006 iní
380,- K . Místní poplatek ze ps a místní poplatek za odvoz komunálního odpadu
m že poplatník uhradit v hotovosti na obecním ú ad v ú edních dnech: ve st edu
dne 15.3.2006 od 8.00 do 17.00 hod. a dne 22.3.2006 v dob od 8.00 do 17.00
hod. Poplatky je možno uhradit i p evodním p íkazem na íslo ú tu:
1682053349/0800, kdy u platby místního poplatku ze ps do variabilního
symbolu uvedete své íslo popisné a do specifického symbolu uvedete íslo 1341,
u platby místního poplatku za TKO uvedete do variabilního symbolu své íslo
popisné a do specifického symbolu íslo 1337.
Nelegální skladování odpadu
Na základ zjišt ní Generálního editelství cel R a eské inspekce životního
prost edí o nelegálním dovozu odpad do R bylo cestou Policejního prezidia R,
Službou kriminální policie a vyšet ování Správy Severomoravského kraje a SKPaV
OHK Frýdek-Místek p ijato opat ení k zabrán ní nezákonného dovozu odpad do
eské republiky. P i dovozu a dalším nakládání s nimi jsou porušovány právní
p edpisy upravující nakládání s t mito odpady, kterými jsou p edevším zákon o

odpadech e. 185/2001 Sb., a provád cí p edpisy, jakož i p ímo p edpisy EU.
Porušení právních p edpis m že mít za následek napln ní skutkové podstaty
správního deliktu, není vylou ena ani možnost napln ní skutkové podstatyPovinné údaje
periodického tisku dle
n kterého trestného inu.

zákona . 46/2000 Sb.
Název, sídlo a I O
Právní záležitosti
vydavatele:
Obec
Právní záležitosti s ob any a podnikateli projedná a vy ídí každé pond lí od 15,30 – Žermanice, Obecní ú ad
. 48 739 37, I O
00494259
Název periodického
17,00 hod. na Obecním ú ad v Horních Bludovicích a každou st edu od 14,00-tisku:
15,00 hod. v Dom služeb Lu ina JUDr. Marcela Žori ová, formou poradenství,
ŽER
spisování listin, žalob, smluv v etn kupních, rovn ž p evody nemovitostí,MANICKÝ
vy izování v cných b emen apod. Kontakt tel.: 596 810 741 nebo 596 814 005,ZPRAVODAJ
etnost jeho vydávání:
mobil 603 447 219.
dle
pot eby
Místo vydávání:
Poh ební služba Petr Mí ek
Obec
Poh ební služba Petr Mí ek informuje ob any o otev ení nové poh ební služby, ve
Žermanice
které m žete sjednat poh eb do kostela v Bruzovicích, v Sedlištích, v íslo a den vydání:
Domaslavicích, v Pazderné a také do všech kostel ve Frýdku-Místku a okolí. Lze
1/200
sjednat i civilní poh eb do smute ní sín na frýdeckém h bitov . Poh ební službu6, 1.3.2006
Evid. íslo periodického
najdete na adrese: Petr Mí ek, Žermanice . 29, 739 37,
tisku:
MK
tel.:596 421 363, mobil: 605 948 320
R E 10441

