informuje

Dne 15. a 16. září 2017 na dvoře Úřadu městyse Pecka proběhne sběr textilu, obuvi, hraček apod. pro Charitu v Úpici.

Kondiční cvičení pro ženy
Začínáme cvičit 6.9.2017 od 19 hodin tělocvičně ZŠ Pecka.
Druhá hodina bude 20.9. 2017 a potom každou další středu
od 19 do 20 hodin.

Svoz popelnic v září 2017
		

- svozový den úterý, Bělá u Pecky - středa

Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice		
Bělá u Pecky				

26. září
27. září

Územní plán Pecka
Zastupitelstvo městyse Pecka na základě žádostí občanů
schválilo pořízení změny č. 1 Územního plánu Pecka. Pokud
máte požadavky na změny územního plánu obce, zašlete nám
je na příslušném formuláři umístěném na webových stránkách
obce nejdéle do 30.9.2017. Později podané žádosti nebude možné zapracovat.
Úhrada nákladů spojená s pořízením změny č.1 bude rozúčtována mezi žadatele o změnu.

Výzva občanům
Vážení spoluobčané, kdo si zažádal o kompostér na domácí
kompostování a ještě si ho nevyzvedl, je možné si ho na základě podepsání smlouvy o výpůjčce odebrat na Úřadě městyse
Pecka – v úředních dnech pondělí a středu od 8 do 17 hodin
(od 11:30 do 12:00 hodin polední přestávka).
K podepsání smlouvy o výpůjčce přineste s sebou občanský
průkaz.

Úřad městyse Pecka

Sběr pro Charitu v Úpici

9/2017
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Provozovna České pošty s,p. v Pecce
Úřad městyse Pecka obdržel informaci České pošty s.p., že jsme byli „vybráni“
k provozování tzv. služby „Partner“. Co to znamená. Obec by převzala odpovědnost za provozování poštovních služeb v současném rozsahu v obci za úplatu,
která by činila cca 15 tis. Kč měsíčně, dle provedených úkonů. Rozhodnutí o tom,
zda převezme obec provozování služeb české pošty by měla obec učinit do konce
září. Pokud bude její stanovisko negativní, bude služba provozování nabídnuta
vedením České pošty a.s. jiným možným podnikatelům v obci. Pokud se v obci
nenajde možný provozovatel, zůstane tato služba zachována v stávajícím rozsahu
nadále pod Českou poštou a.s. Nutno zdůraznit, že provozovatel se v takovém případě zavazuje plnit přísné podmínky provozování poštovních, ale i dalších služeb
spojených s prodejem dálničních známek, dobíjení SIM karet, pravidly pro prodej
losů dle zákona o loteriijních službách, pravidly pro prodej kolkových známek
atd. Tato problematika bude řešena Zastupitelstvem městyse Pecka.

Knihovna Kryštofa Haranta v Pecce oznamuje
Knihovna Kryštofa Haranta pořádá zimní semestr Virtuální univerzity třetího
věku. Vybírat můžete ze dvou témat: České dějiny a jejich souvislosti nebo Barokní architektura v Čechách. Je možné studovat obě témata najednou. Hlásit
se mohou pouze osoby pobírající starobní důchod do 4. října 2017, včetně. Cena
za jedno téma je: 350,- Kč pro registrované čtenáře a 400,- Kč pro ostatní. Studentům nabízíme občerstvení v průběhu přednášek, slavnostní předání osvědčení
a zájezd na závěrečný seminář. Po asbsolvování 6 semestrů následuje promoce
v ČZU v Praze. S naší knihovnou se můžete vzdělávat v jakémkoliv věku.
Přejeme hodně studijních úspěchů.

Oznámení Katastrálního úřadu Jičín o dokončení obnovy
katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
Městys Pecka podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon), a na základě oznámení Katastrálního úřadu
pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín (dále jen „katastrální úřad“)
č.j. OO-1/2014-604 oznamuje, že v budově úřadu Městyse Pecka, místnost zasedací,
v období od 2.10.2017 do 13.10.2017, vždy v pracovních dnech, bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu (dále jen „obnovený katastrální operát“) v katastrálním
území Pecka, část obce mimo obvod obnovený novým mapováním, obce Pecka.
Dne 02.10.2017 v době od 09.00 do 16.00 hod. bude veřejnému nahlédnutí
přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, v ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce nebo osoba pověřená obcí (dále jen
„zaměstnanec obce“).
V případě, že zaměstnanec obce nebude při nepřítomnosti zaměstnance
katastrálního úřadu schopen poskytnout zájemci požadované údaje o jeho
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vlastnictví, bude možné po předchozí telefonické dohodě na čísle 493 547 316
nahlédnout do obnoveného katastrálního operátu na katastrálním pracovišti
v Jičíně. Do obnoveného katastrálního operátu je současně možné po dobu
jeho vyložení nahlédnout i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na adrese:
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx.
Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen „vlastníci“) se upozorňují na tyto
skutečnosti:
1. Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva
k nemovitostem zapsaná v katastru nemovitostí (§ 43 katastrálního zákona).
2. Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla
zjištěna; jejím zpřesněním nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku
[§ 2 písm. g) katastrálního zákona].
3. V obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud platná katastrální
mapa zobrazením hranic zemědělských a lesních pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků, pokud
to umožňuje kvalita jejich zobrazení v grafickém operátu dřívější pozemkové evidence (§ 40 katastrálního zákona), přitom tyto parcely jsou zpravidla
označeny novými parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě a nedošlo
při majetkoprávních převodech k záměně parcel.
4. Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě
do 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu
obnoveného katastrálního operátu. O podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad (§ 45 odst. 3 katastrálního zákona). V této době mohou vlastníci
ohlásit případnou změnu osobních údajů doloženou průkazem totožnosti.
Neúčast vlastníků a jiných oprávněných při vyložení operátu není překážkou
pro vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.
5. Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnem
31. 10. 2017 Nebude-li pravomocně rozhodnuto o některých námitkách,
je katastrální úřad oprávněn vyhlásit platnost obnoveného katastrálního operátu s tím, že tuto okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí právní
moci rozhodnutí o námitkách katastrální úřad toto upozornění odstraní
(§ 46 odst. 1 katastrálního zákona).
6. Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní
katastrální operát stává neplatným a nadále se používá obnovený katastrální operát (§ 46 odst. 2 katastrálního zákona).
Toto oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením
§ 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
• všem vlastníkům, kteří mají v obci trvalý pobyt nebo sídlo,
• těm vlastníkům, u kterých není katastrálnímu úřadu znám jejich trvalý
pobyt nebo sídlo a kterým z uvedených důvodů nemůže katastrální úřad
doručit toto oznámení podle § 45 odst. 2 katastrálního zákona.
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Kulturní, společenské a sportovní akce
1. září od 7:20 hodin, náměstí v Pecce – Pochod KČT
- autobusem do Bělé u Pecky, zde přestup do Hořic v Podkrkonoší v 8:45 hodin
		 do Miletína. Vlastní dopravou sraz v Miletíně v 9 hodin. Pochod po Erbenově
		 naučné stezce
3. září, fotbalové hřiště v Pecce
- V. ročník Harantiáda 2017
		 – Sraz na náměstí K.H. ve 12,30 hodin, ve 13,00 hodin zapálení Harantiádovské
			 pochodně a přesun na sportoviště
		 - sportovně-zábavné odpoledne pro děti předškolního a školního věku, soutěže
			 o ceny
5. září od 16 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
– Angličtina s hastrmánkem Pecičkou
		
- kurz angličtiny pro předškolní děti, cena kurzu 600,-Kč/rok
7. září od 15,00 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Mateřský klub Harantíci
- zájezd do bazénu Nová Paka
9. září od 17 hodin, Koupaliště a kemp Pecka
– Tři sestry – Radegast tour 2017
		
– Vstupné v předprodeji 300 Kč, na místě 350 Kč
16. září od 19 hodin, KD Kal – Sraz rodáků
– taneční zábava, hraje Správná Dvojka, vstupné 40,-Kč
16. září, multifunkční hřiště Staňkov – Nohejbalový turnaj
20. září 9 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
– Přednáška na téma: Architekt Jean Baptiste Mathey
		
- zájezd do Jičína na přednášku doc. Mgr. Martina Pavlíčka, PhD., doprava
			 vlastní, přihlášky nejdéle do 15.9.2017
21. září od 9,30 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Mateřský klub Harantíci
- podzimní dílnička
23. září od 16 hodin, hrad Pecka
– Potlach se skupinou Country Náhoda Pecka
23. září od 14 hodin, turistická chata Pecka – Přátelské posezení
- pořadatel KČT
4. října od 9,30 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta
– Zahájení zimního semestru VU3V
		
- výběr ze dvou témat: České dějiny a jejich souvislosti nebo Barokní architektura
			 v Čechách. Cena 350,-Kč pro registrované čtenáře, 400,-Kč pro ostatní
6. října od 17 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta - Hodinka s Eduardem Štorchem
– přednáška Jitky Mečířové, vstup zdarma

e-mail: podadelna@mestys-pecka.cz		

web: www.mestys-pecka.cz

