Nové posezení pro Nau nou stezku

Krtský
zpravodaj

Úplná uzavírka silnice . I/27. (Jesenice – Karlovarská k ižovatka)
Ve st edy 24.6.2015 byla úpln uzav ena silnice I/27. D vodem
opat ení je oprava HAVARIJNÍHO stavu povrchu komunikace, kdy
se bude provád t celoplošná oprava porušeného povrchu komunikace se
zesílením krajnic. P edpokládané ukon ení prací je 2.8.2015.
Popis objízdných tras p i úplné uzavírce v termínu od 24.06.2015 do
2.08.2015:
Pro vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 t pro sm r Žatec – Plze :
po zna ené objízdné trase, silnice . I/6 – ern ice – silnice
. III/2063 – Blato – silnice . III/2065 Krty – Jesenice – silnice
. I/27, délka cca 18 km.
Pro vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 t pro sm r Plze - Žatec:
po zna ené objízdné trase, silnice . I/27 Jesenice – silnice . II/228 –
Orá ov – silnice . III/2283 – Kolešovice – silnice . III/2275 –
silnice . III/2284 Ho esedly – k ižovatka se silnicí . I/6 Ho esedly –
silnice . I/6 – k ižovatka se silnicí . I/6 a se silnicí . I/27, délka cca
24 km.
Pro
vozidla
o
celkové
hmotnosti
nad
3,5
t:
obousm rn po zna ené objízdné trase po silnici . II/229 Kralovice –
Kožlany – istá – Všesulov – Zavidov – Petrovice – P ina – Lubná
– Rakovník – silnice . II/227 Ho esedly – silnice . I/6 Ho esedly –
Ho ovi ky – k ižovatka silnic .I/6 a . I/27, délka cca 50km
!!! Dbejte prosím zvýšené opatrnosti v blízkosti silnice !!!!!

!! Pozor na platnost Vašeho ob anského pr kazu !!
V letošním roce kon í desetileté období od hromadné vým ny
ob anských pr kaz provád né v roce 2005. Doporu ujeme Vám ov it
si, zda nekon í platnost i Vašeho ob anského pr kazu. O vým nu
ob anského pr kazu si m žete požádat u kteréhokoliv obecního ú adu
obce s rozší enou p sobností, (v našem p ípad MÚ Rakovník).
Doporu ená lh ta k podání žádosti je 30 – 60 dn p ed koncem
platnosti stávajícího ob anského pr kazu, nejpozd ji však do 15
pracovních dn po dni, ve kterém došlo ke skon ení platnosti
ob anského pr kazu.
Vývoz komunálního odpadu
Pravidelný vývoz komunálního odpadu v letních m sících probíhá
každý sudý týden v pond lí.
Plynové bomby
Každé pond lí od 11.55 do 12.00 lze m nit u KD plynové bomby.

Svážíme bioodpad z obce Krty.
Ve tvrtek 11.6.2015 dorazila na ú ad obce velmi p íjemná zpráva,
kdy byla rozhodnutím poskytnuta podpora na spolufinancování
projektu „Svážíme bioodpad z obce Krty“ v rámci Opera ního
programu Životního prost edí z prost edk Státního fondu životního
prost edí R v celkové výši 2.190.276K . Podíl obce v tomto p ípad
iní 10% z uznatelných náklad . Hlavním cílem projektu je po ízení
svozového automobilu do 3,5t v etn kontejnerového nosi e, t ech
velkoobjemových kontejner , domovních kompostér a výkonného
št pkova e. V sou asné dob shromaž ujeme pot ebné informace
k p ipravovanému výb rovému ízení, které bude schváleno na
nejbližším ve ejném zasedání.
Nau ná stezka
V roce 2014 byla schválena dotace ze St edo eského kraje na
vybudování nau né stezky v celkové výši 100.000K kdy spoluú ast
obce iní 5%. V sou asnosti bylo dovezeno zast ešené posezení a p t
informa ních panel na které se momentáln p ipravuje grafický návrh
informa ních desek. Termín umíst ní informa ních panel je plánován
na polovinu prázdnin.

ipravované akce:
Hasi sko-nehasi ské klání
V ned li 5.7.2015 prob hne od 13.00 na návsi hasi sko-nehasi ské
klání spojené s d tským dnem. P ipraveny jsou sout že pro ty lenná
družstva dosp lých a hry pro d ti. Nejv tším lákadlem pro nejmenší
bude skákací hrad a ukázka hasi ské techniky. SDH Krty a obec Krty
všechny srde zve k prožití veselého odpoledne.
Krthádka – les plný pohádek /18. ervence/
Krtská plácaná /15.srpna/
Ukon ení prázdnin – kolokáry /srpen/
Krtský výšlap – závody horských kol /13.žá í/
Kontrola d tského h išt .
22.5.2015 prob hla na d tském h išti každoro ní revizní kontrola, p i
které nebyly zjišt ny žádné závady, které by ohrozily bezpe nost
našich ratolestí. Za átkem m síce ervna jsme však z vlastní iniciativy
nechali obnovit vrchní nát ry všech hracích prvk . H išt nám tak
op t vypadá jako nové .
Zabezpe ovací za ízení
SŽDC v minulém týdnu zahájila výstavbu nového zabezpe ovacího
za ízení na našem železni ním p ejezdu.
Územní plán obce Krty - Co to je a co eší územní plán
Územní plán je vedle strategického plánu nejd ležit jším nástrojem
územního i strategického plánování v obci. Zásadním zp sobem ur uje
koncepci jejího územního rozvoje. V souladu se strategií obce vymezuje
zastav né území, zastavitelné plochy, plochy p estavby, plochy pro
ve ejn prosp šné stavby, plochy pro územní rezervy a stanovuje
podmínky využití t chto ploch. Územní plán v podrobnostech území

obce zp es uje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se
zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje. Bez
po ízení územního plánu nelze v obci vymezit plochy pro novou
výstavbu. Ta je v tomto p ípad možná pouze v zastav ném území
obce. Územní plán je v ad p ípad podmínkou pro poskytování
prost edk z ve ejných rozpo . Umož uje uplatnit p edkupní právo
a vyvlastn ní pozemk nezbytných pro ve ejn prosp šné stavby a
ve ejn prosp šná opat ení.
Náklady spojené s po ízením územn plánovací dokumentace hradí
obec sama, avšak v p ípad požadavk na zm nu ÚP hradí obvykle
ásti nebo zcela subjekty, které o n žádaly. Obec však nese p i
po izování ÚP vždy odpov dnost v celém rozsahu.
Akté i v územním plánování:
Obec – zadavatel eventueln po izovatel je obvykle ú ad územního
plánování. M že jím být i obecní ú ad, pokud jsou spln ny
kvalifika ní požadavky podle stavebního zákona, má tedy ú edníka
nebo fyzickou osobu spl ující kvalifika ní požadavky
Projektant – autorizovaný architekt nebo autorizovaný urbanista,
který má oprávn ní k výkonu podle zvláštního právního p edpisu
v eské komo e architekt .
Dot ené orgány – hájí ve ejné zájmy nap íklad na úseku ochrany
írody a krajiny, ochrany zem lského p dního fondu, ochrany lesa a
statní památkové pé e, dopravy apod.
Nad ízený orgán územního plánování – krajský ú ad
Dot ené orgány jsou zapojeny do všech fází projednávání podle
stavebního zákona, od zadání p es návrh až k ízení o územn
plánovací dokumentaci. Ve všech t chto fázích jsou limitovány

projednacími lh tami. Nevyjád í-li se dot ený orgán ve stanovené i
prodloužené lh , má se za to, že proti ešením v územn plánovací
dokumentaci nemá námitek. Proti jiným subjekt m mají možnost si
svoji lh tu o 30 dn prodloužit, jestliže usoudí, že ke svému vyjád ení
pot ebují delší as. Toto zvýhodn ní však obce, by jsou v postavení
dot ených orgán , nemají.
Územní plán jako klí ový dokument obce m že zásadním zp sobem
podpo it rozvoj obce, m že jej však utlumit.
EKO – KOM
V úterý 23.6.2015 prob hla kontrola pln ní „Smlouvy o zajišt ní
zp tného odb ru a využití odpad z obal “ uzav ené mezi spole ností
EKO-KOM a obcí Krty. P edm tem kontroly bylo pln ní povinností
obce dle uzav ené smlouvy, ov ení pravdivosti a úplnosti informací,
které obec poskytla dle smlouvy a ov ení jiných stanovených
skute ností, zejména podmínek vzniku nároku na odm nu, a to
kontrolou podklad a dokument , na jejichž základ byly zpracovány
výkazy pro spole nost EKO – KOM. Kontrola nezjistila žádné
nedostatky. Díky správnému t íd ní odpadu jste i vy pomohli v roce
2014 získat odm nu ve výši 17.698K , která byla použita na úhradu
vzniklých náklad za svoz složek t íd ných odpad ve výši 32.730K .
Provozní doba prodejny potravin
Pond lí:
7.00 – 12.00 15.30 - 17.00
Úterý
7.00 – 11.00
St eda
7.00 – 11.00 15.30 – 17.00
tvrtek
7.00 – 11.00
Pátek
7.00 – 12.00 15.30 – 17.00
Sobota
7.00 – 10.30
Pozor o státní svátek 6.7.2015 provozní doba omezena. 7.00 – 12.00

Pohostinství „U Krtka“ – Došlo k drobné zm

provozní doby

Pond lí od 18.00
St eda od 18.00
Pátek od 17.00
Sobota od 18.00
Blahop ejeme:
Životní jubileum oslavila p. Miluše Stehlíková

Upozor ujeme všechny na úhradu poplatk vyplývajících z obecn
závazných vyhlášek.

