MĚSTYS
LITULTOVICE

duben 2015

Noviny městyse
vydává Rada městyse jako pravidelný zpravodaj
Vážení občané,
měsíc duben je tady a Noviny městyse Vám opět přináší ty nejaktuálnější informace a pozvánky
na kulturní a sportovní akce.
V současné době připravujeme aktualizaci stávajícího Strategického plánu Litultovic.
Strategický plán je důležitým dokumentem, který obci pomůže při získávání finančních
prostředků z fondů EU do roku 2022. Proto je naším cílem, aby reagoval na všechny hlavní
problémy v obci a obsahoval opatření, která tyto problémy budou řešit.
Z tohoto důvodu se na vás obracíme s krátkou anketou (viz příloha). Chtěli bychom vás
poprosit o podněty, co by měl strategický plán zejména řešit. Proto vás prosíme o vyplnění této
ankety a její doručení na úřad popř. vhození do schránky úřadu. Anketní lístek je také
k dispozici na úřadě městyse, nebo jej můžete také vyplnit na webových stránkách Litultovic http://www.litultovice.cz/
Děkujeme vám předem za váš názor.
Ing. Jan Birgus, starosta

__________________________________________________

Upozornění:
Vodné
V kanceláři ohlašovny na Úřadě městyse Litultovice jsou již k dispozici faktury za odběr vody.
Občané mohou faktury platit v úřední dny:
pondělí a středa od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00 hodin.
Poplatky za psy pro rok 2015 – Termín zaplacení do 30. 4. 2015 – 100 Kč / 1 pes; 200 Kč/
druhý a další pes.

_________________________________________________

Upozornění vlastníkům vozidel:

– jak odhlásit a přihlásit na úřadě ojeté osobní motorové vozidlo

Od 1. ledna 2015 platí novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, která
doznala podstatných změn v registraci vozidel.

Jedná se o:
1. změna provozovatele vozidla (přepis vozidla) se provádí na úřadě, který je místně příslušný v místě
prodávajícího,
2. prodávající i kupující předkládají jednu společnou žádost,
3. na příslušný úřad v místě prodávajícího se dostaví kupující i prodávající, v případě účasti pouze jednoho
účastníka, tj. prodávajícího či kupujícího, musí nepřítomný druhého účastníka zmocnit úředně ověřenou plnou
mocí. K vyřízení přepisu vozidla lze zmocnit také třetí osobu rovněž s úředně ověřenou plnou mocí.

Nezbytné doklady a dokumenty:
Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti (doklad o pobytu – pouze pro cizince)
Žádost o změnu vlastníka nebo provozovatele vozidla v registru silničních vozidel
Doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla)
Doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta)
Protokol o evidenční kontrole vozidla

Pozor na tzv. polopřevody, hrozí vyřazení vozidla z provozu!!!
Pokud vlastníte vozidlo, které je v Centrálním registru vozidel pouze odhlášeno předchozím provozovatelem,
musíte podat na úřad do 30. června 2015 žádost o zápis vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel.

Pokud žádost nepodáte, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit.
K žádosti se dokládá: občanský průkaz či jiný doklad totožnosti, doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení
o registraci vozidla), doklad o pojištění, protokol o evidenční kontrole, doklad o platné technické prohlídce, popř.
plná moc s ověřeným podpisem, pokud se neúčastníte vyřizování osobně.

Nahlášení dočasně vyřazeného vozidla do konce roku 2015
Pokud vlastníte vozidlo, které bylo dočasně vyřazeno z provozu před 30. červnem 2013 (je v depozitu), musíte
přijít do konce roku 2015 na úřad a sdělit, kde vozidlo je a jaký je účel jeho využití. Pokud termín nestihnete,
vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. V pozdějších případech dočasného vyřazení (po polovině
roku 2013) máte rovněž povinnost nahlásit údaje o vozidlu, avšak nehrozí administrativní zánik vozu, nýbrž
finanční sankce. Máte-li vozidlo odhlášené předchozím provozovatelem a zároveň dočasně vyřazené z provozu,
musíte podat na úřad žádost v kratší z obou lhůt – do 30. června 2015

Daniel ŠTEFEK, zastupitel
Změny dle zákona č. 239/2013 Sb. účinné od 1. 1. 2015 na úseku registru vozidel v zákoně
č. 56/2001 Sb.
1. Nově se, oproti původnímu znění zákona, při zápisu do registru, změně vlastníka silničního vozidla prokazuje
zmocnění k zastupování na základě plné moci s ověřeným podpisem, u ostatních změn – barva, tažné zařízení,
pohon LPG atd. postačí plná moc bez ověřeného podpisu,
2. RZ na přání a vydání třetího kusu RZ je oproti původnímu znění zákona odloženo s platností od 1. 1. 2016,
3. změna vlastníka vozidla, v současné době tzv. odhláška neboli polopřevod, kdy se u původní ORP avizoval
nový vlastník a následně registroval u ORP dle místní příslušnosti nebo vozidlo prodal další osobě a ta registrovala
u ORP dle své místní příslušnosti a vlastník v podstatě neměl povinnost vozidlo registrovat, pokud ho nehodlal
provozovat, je zrušena. Nahrazeno dokončeným úplným převodem na nového vlastníka u ORP dle místní
příslušnosti původního vlastníka při odhlášení vozidla, s možností požádání o výměnu RZ u ORP dle místní
příslušnosti nového vlastníka, to v praxi znamená, že vozidlo se zaregistruje u původní ORP již na nového
vlastníka a ten, pokud dle místní příslušnosti spadá pod jiný kraj a má zájem o RZ dle svého kraje, požádá o
výměnu u ORV dle místní příslušnosti,
4. vyřazení silničního vozidla z provozu - zaniklo-li pojištění odpovědnosti a do 14 dnů od zániku pojištění nebyla
uzavřena nová smlouva, vlastník vozidla je povinen do 10 dnů odevzdat RZ + ORV – to v praxi znamená
porovnávání rozdílového souboru ČKP se skutečností a následné vyhodnocení, pravděpodobně předvolání
účastníků řízení, zjištění skutečného stavu věci a následné vydání rozhodnutí o vyřazení vozidla z provozu a výzva
k odevzdání RZ + ORV nebo zastavení řízení. Po sjednání pojištění odpovědnosti za škodu na žádost vlastníka se
vozidlo uvede zpět do provozu,
5. trvá-li vyřazení vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník po uplynutí
této lhůty, bez zbytečného odkladu, povinen oznámit úřadu, kde se vozidlo fyzicky nachází a účel jeho využití,
6. odcizení vozidla – vlastník požádá o vyřazení z provozu, doloží protokol od Policie ČR a vozidlo se vyřadí z
provozu, dosud nebylo možno vyřadit. Pokud bude opět nalezeno, tak se opět uvede do provozu,
7. technická způsobilost dovezeného vozidla se neschvaluje, pokud je státem poslední registrace členský stát EU,
bude se provádět pouze evidenční kontrola na STK, nebude se vést správní řízení ohledně dovozových vozidel,
půjde pouze o registraci vozidla – propad správních poplatků,
8. zánik vozidla:
a) pokud je vozidlo „dočasně vyřazené – depozit“ po dobu přesahující 18 měsíců a do 1 roku ode dne nabytí
účinnosti zákona neoznámí vlastník účel a kde je vozidlo umístěno, nebo
b) není u vozidla zapsán v registru vozidel jeho vlastník (polopřevod – pouze odhlášeno bývalým vlastníkem a
nepřihlášeno novým) a do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona není podána žádost o zápis vlastníka
vozidla do registru,
9. je vytvořena nová konstrukce přestupků dle § 83 a § 83a, některé jsou nově vytvořeny, jiné přechází z jiných
zákonů, např. ze zákona o pojištění odpovědnosti,
Vysvětlivky: ORP-obec s rozšířenou působnosti, ORV-osvědčení o registraci vozidla, RZ-registrační značka,
STK-stanice technické kontroly

Český den proti Rakovině:

13. květen 2015
Kytičky pro letošní rok:
barva stužky: stříbrná
minimální prodejní cena (příspěvek za 1 kytičku): 20,- Kč
Cíle sbírky:
- preventivně působit na širokou veřejnost prostřednictvím letáků s
informacemi
- za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat prostředky na boj proti rakovině - na nádorovou
prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výchovy,
výzkumu a vybavení onkologických center.
Jsem také onkologická pacientka a ráda bych Vás požádala o podporu této sbírky! Kytičky
budou k dostání na Úřadě městyse, dále u obchodu dne 30. 5. 2015 od 8 – 9 hodin a na
veřejných akcích. Více na www.denprotirakovine.cz
Všem Vám předem děkuji!
Daniela Radková, Litultovice – Luhy

___________________________________________________

Pasování prvňáčků na čtenáře:

Eva Batková, knihovnice

Zprávy ze Základní školy v Litultovicích:
Poděkování za sběr papíru
Všem, kteří přispěli do sběru starého papíru, velice děkujeme. Získaná částka bude použita na
školní výlet.
Den otevřených dveří
Ve čtvrtek 19. 3. 2015 se ve škole konal Den otevřených dveří. Rodiče i prarodiče se mohli
podívat během dopoledne do vyučování, pozorovat práci žáků a paní učitelky, sledovat různé
metody práce s žáky a práci na interaktivních tabulích.
Březen - měsíc knihy
Měsíc březen pro žáky prvního
a třetího ročníku znamená práce
se svými nejoblíbenějšími dětskými
knihami, které si donesli do školy.
Nejprve se měli zaměřit na knihy
se zvířátky a nakreslit ilustraci
pohádek. Zároveň jsme si udělali
výstavu dětských knih. Ve středu 25.
března 2015 žáci 3. ročníku připravili
pro naše prvňáčky besedu se čtením
z knížek Jiřího Žáčka a vyprávěli nám
zajímavosti z jeho života. Také naši
prvňáčci nezaháleli a naučili se Zaječí
říkadlo od Jiřího Žáčka.
Velikonoce ve Slezském zemském muzeu
V pátek 27. 3. 2015 jsme jeli do Slezského
zemského muzea na velikonoční program
s tvořivou dílnou. Protože nás bylo hodně,
rozdělili jsme se na dvě skupiny
a zaměstnanci muzea pro nás připravili ještě
jeden program Do pohádky se zvířátky.
Dětem se dopoledne v muzeu líbilo, všichni
jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí nejen
o zvířátkách, ale i o velikonočních
tradicích.

Přednáška o hadech
Ve 3. ročníku si v rámci učiva o živočiších
připravila Adélka Beníšková přednášku o svém
domácím mazlíčkovi hadovi Pepíkovi. Adélka si
připravila pro děti povídání, dovedla odpovědět na
spoustu zajímavých otázek, které kladly děti, a
dokonce hada přinesla do školy. Během celého dne
jsme mohli hada sledovat v teráriu. Adélce moc
děkujeme.

Pasování prvňáčků na čtenáře
V pondělí 20. dubna pod vedením knihovnice paní Batkové, si v další části projektu žáci
prvního ročníku vyslechli pohádku - Zlatovláska od Karla Jaromíra Erbena.
Více o tomto projektu najdete na www stránkách:
http://www.zslitultovice.cz/dokumentace/projekty
Pozvánka na jarní akademii

___________________________________________________

Kulturní komise Městyse Litultovice:

REJ ČARODĚJNIC
Poslední dubnová noc je od pradávna magická. Někde se otevíraly jeskyně a podzemní sluje
s ukrytým pokladem, jinde se slétaly čarodějnice na své reje. Největší dostaveníčka čarodějnic, se prý
dělávala o Filipojakubské noci na Petrových kamenech v Jeseníkách. Letos se staletá tradice mění.
Tentokrát se čarodějnice z celého širokého okolí, malé, velké, mladé i stoleté, bez koštěte i ty, které jsou „in“
a jdou s dobou, slétnou v zámeckém parku v Litultovicích.
S čtvrtou hodinou odpolední se rozpoutá skutečný rej masek! A nebude ledajaký!
Přijďte společně s námi zahnat zlé duchy i démony, a tím oslavit příchod jara.
Na všechny čarodějnice, čaroděje nebo černokněžníky čeká odpoledne plné soutěží s čarodějnickou
tématikou. Občerstvení je zajištěno pro malé i velké účastníky reje.
Těší se na Vás Kulturní komise

Pozvánky:

Za obsahovou a gramatickou stránku jednotlivých příspěvků zodpovídá jejich autor.

__________________________________________________

