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Novela stavebního zákona – změny platné od 1.1.2013
Novela stavebního zákona zachovává stavební úřady v rozsahu, jak fungují
dnes a přináší řadu změn, které znamenají pro stavebníky úlevy. Zásadně
rozšiřuje okruh staveb, které nepodléhají umístění, stavebnímu povolení
ani ohlášení stavebnímu úřadu. Jedná se především o některé stavby do 25
m2 zastavěné plochy, dále bazény do 40 m2, skleníky, zpevněné plochy
kolem rodinných domů do 300 m2 a další.
Důrazně však doporučujeme stavebníkům záměry jednotlivých staveb
konzultovat předem se stavebním úřadem, protože tyto stavby i přesto, že
nepodléhají umístění ani povolení, musí splňovat další podmínky jako je
např. soulad s územním plánem, minimální vzdálenost 2 m od hranice
se sousedním pozemkem, musí být umístěny na pozemku s rodinným
domem, příp. další specifické podmínky.
Konzultací se stavebním úřadem, která není zpoplatněna, se vyhnou
stavebníci problémům a sankcím, kterým by se vystavili v případě, že
poruší některé z ustanovení stavebního zákona.
Novela podstatně zvyšuje a zavádí nové poplatky za jednotlivé úkony
prováděné stavebními úřady. Stavba rodinného domu do 150 m2 bude od
roku 2013 zpoplatněna minimálně poplatkem ve výši 2000,- Kč (poplatek
je souhrnem poplatku za její umístění a povolení a zároveň součtem
poplatků za jednotlivé stavební objekty). Stavba hospodářské budovy
nad 25 m2 s přípojkami k rodinnému domu bude zpoplatněna minimálně
poplatkem ve výši 1.500,-Kč. Výše poplatku je odvislá od charakteru a
rozsahu stavby a následně od způsobu, kterým bude stavba povolena.
Zákon stanoví nejvyšší poplatek za stavbu povolenou rozhodnutím oproti
povolení vydanému formou veřejnoprávní smlouvy anebo jiným,
jednodušším, opatřením. Jednotlivé způsoby povolení stavby záleží na
specifických podmínkách umístění staveb a jejich charakteru a rozsahu.
Podrobnější informace ke konkrétním záměrům podají pracovníci
stavebního úřadu při osobních konzultacích, případně e-mailem anebo
telefonicky.
Ing. Radmila Nováková
Vedoucí odboru stavebního řádu a územního plánování

Česká pošta oznamuje, že úprava hodin pro veřejnost nastane v naší obci
až od 1. dubna 2013.
Pondělí
8:00 – 9:45
14:00 – 15:00 hod.
Úterý
8:00 – 9:45
14:00 – 15:00 hod.
Středa
8:00 – 9:30
14:00 – 16:30 hod.
Čtvrtek
8:00 – 9:45
14:00 – 15:00 hod.
Pátek
8:00 – 9:45
14:00 – 15:00 hod.
Sobota
zavřeno
Státní okresní archiv Nový jičín
SOA Nový Jičín oznamuje, že na webových stránkách www.archives.cz
jsou přístupné pro veřejnost kroniky obce v digitalizované podobě.
Odkaz Nový Jičín→z našich fondů→kroniky→do vyhledávače zadat
Albrechtičky.
Matriky v digitalizované formě jsou k dispozici na stránkách Státního
archivu v Opavě.
Zájezd do divadla
Obec Albrechtičky pořádá 10. 5. 2013 zájezd do divadla Antonína Dvořáka
v Ostravě na představení opery Johanna Strausse „Noc v Benátkách“.
Děj této kouzelné operety se odehrává během jedné noci, při
které dojde k několika milostným nedorozuměním a záměnám,
to vše v prostředí vyšší společnosti. Ta se baví na benátském
karnevalu plném masek. Příběh je protkán řadou
neočekávaných situací, do nichž se dostává mladá zamilovaná
dvojice – rybářské děvče Annina a vévodský lazebník
Caramello.

Nastudování v českém překladu.
Zájemci o vstupenky se mohou hlásit na Obecním úřadě.
Divadlo ve Studénce
Dne 9. dubna 2013 přijede do Studénky Pražské Divadlo Radka
Brzobohatého s inscenaci „Vyhazovači“, kterou napsal John Godber.
V hlavních úlohách se představí Ondřej Brzobohatý, Michal
Novotný/Tomáš Racek, Ernesto Čekan/Antonín Duchoslav a Petr Vágner.
Předprodej vstupenek od 4.3.2013 v Informačním centru a v Dělnickém
domě.

Obec Hladké Životice
Nabízí k prodeji bytový dům o kapacitě 10-ti bytových jednotek, včetně
spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc.č.42,45
v KÚ Hladké Životice.
Byt č. 1 K + 2 o celkové výměře 65,64 m2 v 1. nadzemním podlaží
cena: 948.491,- Kč
Byt č. 2 K + 2 o celkové výměře 66,06 m2 v 1. nadzemním podlaží
cena: 954.560,- Kč
Byt č.3
K + 1 o celkové výměře 43,59 m2 v 1. nadzemním podlaží
cena:629.871,- Kč
Byt č. 4 K + 1 o celkové výměře 45,60 m2 v 1. nadzemním podlaží
cena: 658.915,- Kč
Byt č. 5 K + 2 o celkové výměře 66,22 m2 ve 2. nadzemním podlaží
cena 956.872,- Kč
Byt č. 6 K + 2 o celkové výměře 67,07 m2 ve 2. nadzemním podlaží
cena 969.154,- Kč
Byt č. 7 K + 2 o celkové výměře 51.66 m2 ve 2. nadzemním podlaží
cena 746.481,- Kč
Byt č. 8 K + 1 o celkové výměře 43,14 m2 ve 2. nadzemním podlaží
cena: 623.368,- Kč
Byt č.9 K + 3 o celkové výměře 101,81 m2 ve 3. nadzemním podlaží
cena 1.593.209,- Kč
Byt č. 10 K + 3 o celkové výměře 99,76m2
ve 3. nadzemním podlaží
cena 1.561.129,- Kč
Cena nemovitosti celkem 9.642.050,-Kč
Byty lze zakoupit i jednotlivě.
Prodej se uskuteční dle přijatých zásad o prodeji. Více na www.hladkezivotice.cz .
Bližší informace na tel.č. 556 756 023, 605 553 156. Své nabídky posílejte
v zalepených obálkách, označených „Neotvírat – cenová nabídka, prodej bytů“ do
25.března 2013 na adresu: Obec Hladké Životice
Hlavní 208, 742 47 Hladké Životice
Prohlídky bytů lze sjednat osobně, nebo telefonicky. Uvedené ceny jsou stanoveny
znaleckým posudkem.
Dále nabízí k prodeji pozemky, určené k zástavbě rodinných domů. KÚ Hladké
Životice
č.parcely
o výměře m2
1025/13
1.350 m2
1025/21
1.400 m2
1025/22
1.817 m2
1025/23
1.678 m2
1025/24
1.028 m2
1025/25
1.301 m2
1025/26
1.301 m2
Cena dle znaleckého posudku 500,-Kč/ m2
Své nabídky posílejte v zalepených obálkách, ozn. „Neotvírat – cenová nabídka,
prodej pozemků“ do 25.března 2013 na výše uvedenou adresu.

Český statistický úřad
Český statistický úřad organizuje v roce 2013 v souladu se zákonem č.
89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
výběrové šetření o životních podmínkách domácností v ČR – EU-SILC
2013, které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto
zjišťování je získávat dlouhodobé srovnatelné údaje o sociální a
ekonomické situaci v celkem 30 evropských zemích. Dalším cílem je
získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 10 127
domácnostech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě
náhodného výběru počítačem.
Vlastní šetření proběhne v době od 23. února do 12. května 2013
prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty
všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.
Pracovníci zapojeni do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a
příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem
opravňují k provedení šetření Životní podmínky 2013 nebo průkazem
zaměstnance ČSÚ.
Ing. Jaromír Kartous
ředitel Krajské správy ČSÚ v Ostravě
Centrum volného času
V pondělí 25. 2. 2013 se uskutečnil v CVČ II. ročník zimního turnaje
v ping-pongu pro děti do 15-ti let. Zúčastnilo se ho 7 dětí.
Stupně vítězů obsadili:
1. Dominik Dybal
2. Vojtěch Demel
3. Antonín Demel
4. – 7. místo patřilo Lucii Dybalové,
Danieli Tomáškovi, Kristýně Šajtarové a
Radimovi Tomáškovi.

Všem dětem gratulujeme a přejeme mnoho dalších sportovních zážitků.

Upozornění
Připomínáme občanům, že do konce měsíce března se
vybírají poplatky za nájem hrobového místa.

Poplatky za psy jsou splatné do konce dubna.
Sběr velkoobjemového odpadu
Dne 11. 5. 2013 proběhne sběr velkoobjemového odpadu. Sběr bude
probíhat od 13.00 do 16.00 hodin na obvyklém místě „Točna autobusů u
MŠ“. Sběr připomeneme vyhlášením v obecním rozhlase týden před akcí.
Oznámení OÚ
Upozorňujeme občany, že z důvodu oprav na kulturním domě
v Albrechtičkách nebude od měsíce dubna umožněn pronájem místnosti.
Společenská rubrika

Blahopřejeme
V měsíci březnu 2013 slaví své životní jubileum
Paní Růžena Huvarová 80 let
Pán Mojmír Demel 70 let
Do dalších let jim přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti
Březnové pranostiky
Březen - za kamna vlezem.
Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé.
Suchý březen, studený duben, mokrý máj - bude v stodole ráj.
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