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1/2015
Vážení občané,
letos poprvé se k Vám dostává do rukou obecní zpravodaj, ve kterém se snažíme poskytnout Vám
důležité a potřebné informace.
Úvodem Vám sdělujeme, že příslušný katastrální úřad dokončil obnovu katastrálního operátu a tudíž
bude tuto skutečnost zveřejňovat. Katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou
katastrální mapu v katastrálním území Křišťanovice bude předložen k veřejnému nahlédnutí v úřední
hodiny v prostorách Obecního úřadu Křišťanovice, a to ve dnech od 2.3.2015 do 13.3.2015 s možností
uplatnění námitek proti jeho obsahu. Zaměstnanec katastrálního úřadu bude přítomen na Obecním
úřadě v Křišťanovicích ve dnech 2.3.2015, 6.3.2015, 9.3.2015 a 13.3.2015. V ostatní dny bude možno
využít služeb jen zaměstnance obce. V případě, že zaměstnanci obce nebudou při nepřítomnosti
zaměstnance katastrálního úřadu schopni poskytnout zájemci požadované údaje o jeho vlastnictví,
bude možné po předchozí dohodě nahlédnout do obnoveného katastrálního operátu přímo na
pracovišti katastrálního úřadu v Bruntále.
Podrobnější informace naleznete na úřední desce obecního úřadu, popř. elektronické úřední desce na
webu obce www.kristanovice.cz
Dále se na Vás obracíme se žádostí o vyplnění krátkého dotazníku, který bude pro nás podkladem pro
zmapování situace, jak nakládáte s odpady a jakou cestou při jejich ukládání obec půjde dál. Od
1.1.2015 došlo k novele zákona o odpadech, kdy má obec povinnost zajistit místa pro oddělené
soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla a
nově kovů a biologicky rozložitelných odpadů. Čekalo se na vydání prováděcí vyhlášky, která by
ujasnila povinnosti pro původce odpadů. Konzultovali jsme změny s naším zajišťovatelem svozu
komunálního odpadu, kterým jsou TS Bruntál, s.r.o. Ani jejich zodpovědní zaměstnanci, kteří
absolvovali závazná školení k novele zákona o odpadech, se z dostupných zdrojů nedozvěděli,
co bude k prokázání dodržení zákona dostačující. Je však potřeba tuto situaci řešit. Z tohoto důvodu
bychom se s okolními obcemi prostřednictvím Místní akční skupiny Hrubý Jeseník, které jsme
členem, přihlásili do společného projektu na pořízení nádob a to buď kompostérů do domácností, nebo
sběrných kontejnerů atp. Očekáváme, že se aktivně zapojíte a svůj názor vyjádříte obratem, nejlépe
do 20.2.2015. Všem Vám děkujeme.
Ti, kteří ještě neuhradili poplatky za pejsky a svoz komunálního odpadu (I.pololetí) upozorňujeme,
že by takto měli učinit do konce února 2015. Pro informaci uvádíme, že svoz odpadu stál v roce 2014
celkem 212.691,-Kč. Z toho 43.340,-Kč činí za svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Nicméně navíc díky Vašemu třídění obalů (plasty, papír, sklo) jsme od Ekokomu získali zpět částku
52.883,50 Kč. Z uvedeného je zřejmé, že doplatek obce již není tak vysoký.
Současně žádáme majitele psů, kteří si ještě nezajistili své miláčky (je vás již jen pár), aby takto
učinil. S ubývajícím sněhem se opět ukazuje Vaše neukázněnost, neboť se postupně odkrývá nadílka
psích výměšků.
Také připomínáme, že mnohým nájemcům skončila uhrazená desetiletá lhůta za hrobová místa. Pokud
budete chtít hrobová místa udržet, je třeba zajít na obecní úřad a smlouvy obnovit.
Všechny děti a rodiče zveme v sobotu 21.2.2015 od 16 hodin na maškarní odpoledne, které ve
spolupráci s obcí pořádá Restaurace v Křišťanovicích. Akce se koná v kulturním domě.

V pátek 20.2.2015 se od 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu koná další díl školení
„Vzdělávání a konkurenceschopnost“ na téma: Právní dovednosti - novela občanského zákoníku.
Vstup je volný. Jste srdečně zváni.
UPOZORNĚNÍ !!
Ze zdravotních důvodů knihovnice bude knihovna tento týden uzavřena. Pokud by však měl někdo
zájem o půjčení knih, je možné se domluvit na obecním úřadě, výměnu zprostředkujeme v pracovní
dobu obecního úřadu.

zpracovala Jitka Rozkošná, 16.02.2015

