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ZMĚNA DNE SVOZU
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
REGULACE HAZARDNÍCH HER VE MĚSTĚ
Dlouhodobým cílem vedení města je zabezpečit veřejný pořádek
ve městě, klidné soužití, bezpečnost, ochranu zdraví a majetku. Za
tímto účelem byla v posledních letech přijata následující opatření:
 zřízení Městské policie Smiřice;
 instalace kamerového systému ve městě;
 vydání obecně závazných vyhlášek o zákazu požívání alkoholu na
veřejných prostranstvích a o stanovení podmínek pro pořádání
veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků.
V loňském roce nabyla účinnosti zcela nová právní úprava hazardních her a obce mohou provozování hazardních her regulovat
obecně závaznou vyhláškou.
Na základě poznatků z činnosti Městské policie Smiřice v letech
2016–2017 lze konstatovat, že provozování hazardních her představuje činnost, která je způsobilá narušit veřejný pořádek. Jedná
se zejména o narušování veřejného pořádku v okolí základní školy
a jiných veřejných budov.
Rada města na svém zasedání dne 24. ledna 2018 vyhodnotila
celou situaci a doporučila zastupitelstvu města ke schválení obecně závaznou vyhlášku, která provozování hazardních her na celém
území města Smiřice zakazuje.
Mgr. Věra Hottmarová, tajemnice

ÚHRADA MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Poplatky za psy a odvoz popelnic lze uhradit na pokladně
Městského úřadu Smiřice až do 29. 3. 2018.
Výše všech poplatků zůstává stejná jako v roce 2017. Na pokladně
lze provést úhradu i bezhotovostně prostřednictvím platebního
terminálu.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY NA POVINNOST
OZNAČIT SVÉ NEMOVITOSTI ČÍSLEM POPISNÝM
V poslední době – a zejména v souvislosti s doručováním volebních lístků – bylo zjištěno, že na mnohých domech chybí označení
číslem popisným.
Ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o obcích“), musí být každá budova označena popisným číslem.
Samostatnými popisnými čísly se neoznačují příslušenství budovy,
která jsou součástí jednoho celku (vedlejší stavby).
Čísla popisná přiděluje obecní (městský) úřad
 v případě nově vzniklé budovy, která je stavbou vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, na základě
písemné výzvy příslušného stavebního úřadu,
 v ostatních případech na základě písemné žádosti vlastníka budovy, jejíž přílohou je geometrický plán a doklad, který osvědčuje, že budova byla uvedena do užívání.
Vlastník nemovitosti je ve smyslu ustanovení § 32 odst. 1 zákona
o obcích povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými
obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu. Pokud majitel
budovu neoznačí, může mu být uložena pokuta až do výše
10 000 Kč.
Je nutné si uvědomit, že chybějící číslo může zkomplikovat nejen
doručení zásilek, ale také práci složkám integrovaného záchranného systému – záchranářům, hasičům nebo policistům.

ze Smiřic a Holohlav se uskuteční 3. března 2018.
Ohledně účasti mohou rodiče kontaktovat matriku MěÚ Smiřice,
tel. 495 809 023, e-mail: koldrtova@mestosmirice.cz.

OD 1. LEDNA 2018 DOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ
SVOZOVÉHO DNE → NOVĚ SE KOMUNÁLNÍ
ODPAD BUDE SVÁŽET VE STŘEDU.
Firma Marius Pedersen, a.s., zabezpečující svoz,
žádá občany, aby ve svozový den umístili
popelnice před dům nejpozději v 6 hodin ráno.

ZKONTROLUJTE SI PLATNOST VAŠEHO
ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU
Máte platný řidičský průkaz? Zatímco platnost svého občanského
průkazu si většina držitelů hlídá, protože ho využívá často, s povědomostí o platnosti řidičského průkazu je to méně slavné.
Řídit s neplatným průkazem se totiž nevyplácí – řídí-li osoba motorové vozidlo na základě řidičského průkazu, který pozbyl platnost, dopouští se přestupku, za který může policista na místě
uložit pokutu do 2 000 Kč, ve správním řízení se může výše pokuty
dostat až k 2 500 Kč. Zkontrolujte tedy údaje na svém řidičáku –
datum platnosti se skrývá pod písmenkem 4b.
A co budete k výměně potřebovat?
K žádosti o vydání nového řidičského průkazu musí být přiložen:
 platný doklad totožnosti (v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu možno doložit cestovním pasem společně s potvrzením o občanském průkazu);
 jedna fotografie o rozměru 3,5 x 4,5 cm;
 stávající řidičský průkaz.
Žádost o výměnu průkazu můžete podat již 3 měsíce před vypršením jeho platnosti. Abyste byli rychleji odbaveni, můžete využít
on-line objednávkový systém pro rezervaci termínu návštěvy na
odboru dopravy Magistrátu města Hradec Králové.
Povinná výměna řidičského průkazu je osvobozena od správního
poplatku. Lhůta pro zhotovení řidičského průkazu je 20 kalendářních dní. Zhotovení v kratší lhůtě do 5 pracovních dní je už zpoplatněno částkou 500 Kč.
Od poloviny roku 2018 se chystá několik změn. Zaprvé už nebude
nutné navštívit úřad s místní příslušností (pro nás tedy ten hradecký), nový řidičský průkaz vám vystaví na jakémkoliv úřadu obce
s rozšířenou působností (stejně jako v případě vydávání občanských průkazů či cestovních dokladů, od loňského roku takto funguje i registr vozidel – tedy např. Jaroměř, Dvůr Králové, Nový
Bydžov aj.).
Druhou změnou pak bude pořizování fotografií přímo na úřadě,
takže nebudete pro vydání řidičáku potřebovat vlastní foto v papírové podobě.

V rámci grantové strategie města na rok 2018 si mohou tělovýchovné, zájmové, kulturní, společenské a neziskové organizace,
a dále svazy, spolky, sdružení, právnické a fyzické osoby podávat
v termínu od 1. do 31. března 2018 žádosti na částečnou úhradu
provozních, případně investičních výdajů spojených s jejich činností.
Okruhy programu a maximální výše dotace v jednotlivém případě:
 tělovýchovná a zájmová činnost (max. 140.000 Kč)
 kulturní činnost (max. 135.000 Kč)
 činnost svazů, spolků, společenských a neziskových organizací
(max. 127.500 Kč)
Formulář (včetně podrobných informací o programu poskytování
dotací) je možné si vyzvednout buď osobně na podatelně MěÚ
Smiřice, nebo stáhnout z internetových stránek města
www.mestosmirice.cz (odkaz Městský úřad, pododkaz Formuláře
→ Ekonomický odbor).

SPOR S CÍRKVÍ O VYBAVENÍ KAPLE

PAMÁTNÉ STROMY

Město čelilo v uplynulých dvou letech soudní žalobě Římskokatolické farnosti – děkanství Holohlavy, kterou se církev domáhala
vlastnictví k obrazu Petra Brandla Klanění Tří králů a následně pak
i dalšího vybavení kaple. Z pohledu města se jednalo o naprostou
nehoráznost, neboť církev nikdy historicky vlastníkem nebyla.
V určitých letech pouze využívala kapli pro své bohoslužby. Když
v 70. letech odmítla městu hradit nájem, byly bohoslužby ukončeny. Těžko věřit, že by nadřízené církevní úřady neměly tušení, co
se u nich ve „firmě“ děje.
Nicméně justice dala opět městu, tak jako v předešlých sporech,
za pravdu. Okresní soud žalobu církve v plném rozsahu zamítl
a církev se pod tlakem důkazů už neodvolala. Pravomocným se
rozsudek stal dne 9. 12. 2017.
V tomto sporu město telefonicky, mailem či osobně podporovali
občané nejen Smiřic, ale i napříč republikou. Děkujeme všem za
podporu.
Luboš Tuzar, starosta

Ve správním obvodu Smiřic je vyhlášeno celkem 12 památných
stromů nebo skupin památných stromů, dohromady 19 vzrostlých
lip, jasanů, dubů a jírovců. Památný strom bývá významný nejen
svou velikostí, ale především místem, kde se nachází, ať je to historicky významné místo u památníku války 1866 u Hořiněvsi, sociálně v centru obce (např. u zvoničky ve Smržově) či uprostřed polí
(Holohlavy, Skalice), kde nám utváří typickou tvář naší krajiny.
V letošním roce dojde k pravidelné celkové kontrole stavu stromů,
zda nedochází k poškozování nejen přímo stromu, ale i jeho
ochranného pásma a k doplnění chybějících tabulek s označením.
O výsledcích kontroly vás budeme informovat.
Barbora Luxová, odbor správy majetku a ŽP

RADA MĚSTA
(výběr z usnesení za období leden 2018)
 schválila smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 49.000 Kč oddílu
kopané SK Smiřice, z. s. na výměnu havarijních vodovodních
rozvodů v objektu šaten.
 schválila nájemní smlouvu mezi městem Smiřice a společností
RSH – nemovitosti, s. r. o., na pronájem pozemku p. č. 462/7
k. ú. Rodov na dobu 10 let.
 schválila použití finančních prostředků ZŠ Smiřice ve výši
55.031 Kč vč. DPH z investičního fondu organizace na nákup
zametacího stroje do tělocvičny ZŠ.
 schválila přerušení provozu Mateřské školy Smiřice v době letních prázdnin od 1. 7. do 31. 7. včetně.
 schválila Program poskytování dotací z rozpočtu města Smiřice
pro období 2018.

NOVINKY VE VYDÁVÁNÍ RYBÁŘSKÝCH LÍSTKŮ
Po zavedení krátkodobého rybářského lístku s platností na 30 dní,
který je určen především „rekreačním“ rybářům, umožnila v listopadu 2017 novela vyhlášky č. 197/2004 Sb., kterou se provádí
zákon o rybářství, vydávání zcela nového rybářského lístku –
tzv. doživotního.
Nyní si tedy může rybář na odboru správy majetku a životního
prostředí MěÚ Smiřice za poplatek 1 000 Kč zažádat o vydání rybářského lístku na dobu neurčitou a nemusí při tom hlídat jeho
platnost.
Ostatní rybářské lístky zůstávají v platnosti.
Ceny rybářských lístků:
 1 rok – 100 Kč (zlevněný 50 Kč)
 3 roky – 200 Kč (zlevněný 100 Kč)
 10 let – 500 Kč (zlevněný 250 Kč)
 krátkodobý lístek 30denní – 200 Kč
 lístek na dobu neurčitou – 1 000 Kč
Na zlevněné lístky mají nárok žáci základních škol, studenti odborných škol ve studijních oborech, případně učebních oborech
s výukou rybářství, odborní pracovníci na úseku rybářství, mají-li
provozování rybářství v pracovní náplni, rybářští hospodáři a osoby ustanovené jako rybářská stráž.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA – zasedání 11. 12. 2017

UPOZORNĚNÍ NA DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

 schválilo změnu rozpočtu č. 6/2017, rozpočet města na rok 2018

v ulicích Jiráskova, Palackého, Spojovací, Jedličkova
a Nývltova – výstavba kanalizace DN 1400

a střednědobý výhled rozpočtu na období 2019–2021.

 stanovilo neuvolněným členům zastupitelstva s účinností od

1. 1. 2018 za výkon funkce odměny za měsíc takto: místostarosta 7.100 Kč, člen rady 1.400 Kč, předseda výboru 1.200 Kč, člen
kontrolního výboru 100 Kč/účast, max. 200 Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí 500 Kč.
 schválilo s účinností od 01.01.2018
a) oddávajícím zastupitelům příspěvek na úhradu zvýšených
nákladů na úpravu zevnějšku starostovi ve výši 400 Kč/1 den
obřadu,
b) příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku
členům ZM pověřeným zastupováním města na veřejných
občanských obřadech ve výši 400 Kč/1 den obřadu.
 schválilo:
a) prodej pozemku p. č. 911/4 – ostatní plocha o výměře
6 586 m2 Ing. Jiřímu Machovi, Litomyšl, za cenu 1.363.697 Kč.
b) koupi pozemku p. č. 910/3 (2 323 m2) a p. č. 912/2 (4 242 m2)
za cenu celkem 1.359.349 Kč a koupi pozemku p. č. 909/1
(4.566 m2) za cenu 1.826.400 Kč.
 schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
stezky a cesty k pozemkům p. č. 910/3 a p. č. 912/2 v k. ú. Smiřice mezi městem Smiřice a Ing. Jiřím Machem, Litomyšl.
 schválilo prodejní cenu pozemků určených k nové zástavbě
v k. ú. Rodov ve výši 190 Kč/m2.
 schválilo memorandum o spolupráci mezi městem Smiřice,
investorem RSH – nemovitosti, s.r.o., a Atelierem architektury
Šuda-Horský, a. s. (nová zástavba Rodov)
 schválilo smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2018 ve výši:
a) 870 tis. Kč s pečovatelskou službou Obecný zájem, z. ú.,
b) 113 tis. Kč s paní Editou Labíkovou (provoz psího útulku),
c) 1.500 tis. Kč se společností Kulturní středisko Dvorana, s.r.o.
Usnesení jsou kvůli nedostatku místa redakčně krácena. Zápisy
z rady a zastupitelstva jsou uloženy k nahlédnutí na podatelně
MěÚ a v anonymizované podobě i na webu města.

Termín: 15. 2. až 4. 3. 2018
V souvislosti s výstavbou kanalizace bude ve výše uvedeném termínu uzavřena křižovatka Jiráskovy a Palackého ulice (vedle prodejny p. Brože), objízdná trasa bude vedena ulicí Jedličkovou
a Spojovací. Dočasně bude zrušen současný jednosměrný průjezd
Nývltovou ulicí od školy ke křižovatce s Brigádnickou ulicí.
Situační nákres s podrobným popisem vedení objízdné trasy naleznete na internetových stránkách města www.mestosmirice.cz,
sekce Oznámení městského úřadu.

VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY VE SMIŘICÍCH
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA se letos v našem městě uskutečnila v sobotu
6. ledna. Koledníkům se podařilo ve Smiřicích vybrat do pokladniček během dne celkem 27 727 Kč.
Oblastní charita Hradec Králové děkuje všem lidem dobré vůle za
finanční pomoc.
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