DYMOKURSKÝ
ZPRAVODAJ
č. 4/2016
Vážení čtenáři,
letní měsíce s sebou přinášejí mnoho příjemných chvil pro nás pro všechny.
Stejně jako v loňském roce by Obec Dymokury chtěla přispět ke zpestření
tohoto léta výletem, tentokrát nejen pro děti a mládež, ale pro všechny zájemce
z řad dospělých stálých obyvatel i chalupářů.
Zajistili jsme pro všechny zájemce „Prázdninový výlet lodí z Poděbrad do
Kolína a zpět“. Tato mimořádná plavba se uskuteční dne 22. srpna 2016.
Odjezd lodi je ve 14:00 z Poděbrad a příjezd zpět je plánován na 18:00 hod.
Vzhledem k času návratu by bylo možno (na základě zájmu) zajistit dopravu
zpět do Dymokur.
Cena plavby je 100,- Kč, přihlásit se a zaplatit můžete v Dymokurech u paní
Pařízkové na OÚ nebo u paní Krivdové, ve Svídnici u paní Benešové, v Černé
Hoře u pana Knespla.
Srdečně Vás na tento výlet zveme a přejeme krásný zážitek.
Redakční rada a zastupitelstvo obce

Vzhledem k množícím se případům porušování obecně závazných vyhlášek obce
Dymokury, dovolujeme si znění těchto připomenout. Aby to v obci nevypadalo třeba takhle:

Vybrané texty z často porušovaných vyhlášek:
Obecně závazná vyhláška obce Dymokury
č. 2/2010 o místních poplatcích
HLAVA II
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Článek 7
Obec zavedla místní poplatek za užívání veřejného prostranství.
Článek 8
Veřejné prostranství
Veřejným prostranstvím jsou všechny pozemky, ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné
každému bez omezení a dále: pozemky p.č. 719/1 -ČSD, 271/5-Hřiště Sokol Dymokury, pozemky v areálu
„koupaliště“ (736, 193/24, 193/20, 193/22, 193/1,193/19,193/24). V k.ú. Dymokury, Černá Hora a Svídnice, tedy
pozemky sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru, které podléhají poplatku, a
jejichž seznam je v příloze této vyhlášky.
Článek 9
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen oznámit obecnímu úřadu dobu a místo užívání veřejného prostranství nejpozději v den
vzniku poplatkové povinnosti.
2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník, který je fyzická osoba, povinen sdělit správci poplatku příjmení,
jméno, datum narození, bydliště. Poplatník, který je právnická osoba, je povinen sdělit název, sídlo, IČO.

Článek 10
Sazby poplatku
2
1) Poplatek za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m a den užívaného veřejného prostranství:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10,- Kč,
b) za umístění zařízení sloužících dočasně pro poskytování prodeje 10,- Kč,
c) za umístění stavebního zařízení 1,- Kč,
e) za umístění stavebních materiálů do 30 ti dnů bez poplatku dále 10,- Kč,
f) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10,- Kč,
g) za užívání veřejného prostranství pro sportovní a kulturní akce 2,- Kč,
h) za užívání veřejného prostranství pro tvorbu filmových a televizních děl 10,- Kč
2) Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník k činnosti využije.
Článek 11
Osvobození
1) Od poplatku jsou osvobozeni vlastníci pozemků, které jsou veřejným prostranstvím.
2) Od poplatku jsou osvobozeny akce pořádané na veřejném prostranství bez vybírání vstupného nebo jejichž
výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely a akce pořádané obcí nebo organizacemi, které obec
založila nebo zřídila.
Článek 12
Splatnost poplatku
1) Poplatek za užívání veřejného prostranství je splatný v hotovosti na účet obce:
a) při užívání prostranství po dobu 1 dne v den užívání prostranství,
b) při užívání prostranství po dobu kratší než 30 dnů nejpozději poslední den užívání prostranství,
c) při užívání prostranství delší než 30 dnů je možné poplatek hradit vždy poslední den v měsíci

S touto vyhláškou souvisí i OZV č. 2/2016:
Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2016
k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního
prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
Článek 1
1.

Úvodní ustanovení
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení povinností k zajištění udržování čistoty ulic a jiných
veřejných prostranství, k ochraně zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně (dále jen „veřejná zeleň“).

2.

Cílem této obecně závazné vyhlášky je zajistit zlepšení estetického vzhledu obce.
Článek 2

1.
2.

Vymezení základních pojmů
Veřejnou zelení se rozumí zejména stromy a keře rostoucí mimo les, nebo jejich ucelené soubory, travnaté a
květinové plochy a dále trávníky a květinové záhony, které se nacházejí na veřejném prostranství
Tábořením se rozumí pobyt a nocování ve stanech, obytných vozech a karavanech a rozdělávání ohňů nebo
spaní pod širým nebem.
Článek 3

1.

Čistota ulic a jiných veřejných prostranství
Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění ulic a jiných veřejných prostranství.

2.

Kdo způsobí znečištění ulice či jiného veřejného prostranství, je povinen znečištění neprodleně odstranit.

3.

V případě znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství výkaly zvířete odstraní neprodleně toto znečištění
osoba, která má zvíře v dané chvíli ve své péči.
Článek 4
Ochrana veřejné zeleně

1.

Vlastník nebo uživatel veřejné zeleně je povinen zeleň udržovat formou pravidelných sečí. Četnost sečí je
minimálně 2x ročně.

2.

Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění či poškození veřejné zeleně.

3.

Je zakázáno vjíždět dopravními prostředky na veřejnou zeleň nacházející se na veřejných prostranstvích v obci
uvedených v přílohách č. 1, 2, 3 (zákaz se nevztahuje na vozidla údržby veřejné zeleně či obecně prospěšných
zařízení

4.

Pokud na místě provádějí pracovní činnost, na ostatní vozidla jen nelze-li jinak). Dále zakázáno vjíždět a
vstupovat na květinové, trvalkové a keřové záhony.

5.

Na plochách veřejné zeleně je zakázáno rozdělávání ohňů a táboření.

Také bychom rádi upozornili na platnost vyhlášky č. 1/2012 o pravidlech pro pohyb psů na
veřejném prostranství, kde dochází především k častému porušování ustanovení odst. 2. 2.
o zákazu volného pohybu psa na tomto prostranství! Kompletní texty uvedených předpisů
jsou k dispozici na www.dymokury.cz .
Součástí vyhlášek jsou také sankční ustanovení.

SDH Dymokury zajistí 6. srpna 2016 od 900 do 11 00 hod. před
budovou hasičské zbrojnice pravidelný sběr elektroodpadu.
V této souvislosti bychom rádi upozornili spoluobčany, kteří
si nevšimli naší prosby na tabuli před vraty, že bychom byli
rádi, aby zde neodkládali odpad mimo termíny sběru.
I takové počínání může být posouzeno jako porušení
ustanovení OZV č. 2/2016 ! Vyžadují-li to okolnosti, rádi
pomůžeme především našim starším spoluobčanům s odvozem
objemného elektroodpadu po předchozí domluvě se starostou
SDH panem Řeháčkem (tel. 724181705). Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách
http://www.dymokurske-hasicske.estranky.cz/clanky/recyklujte-s-hasici.html .
Děkujeme za pochopení.

Komise pro kulturu obce Dymokury Vás srdečně zve na

Akce se bude konat v pátek 12. srpna 2016 od 16 00 hod.
v prostoru za prodejnou Jednoty.
Přijďte si s dětmi změřit síly ve hře Pétanque. Těšíme se
na Vás při posezení s živou hudbou. Občerstvení, opečený
špekáček a káva, je připraveno zdarma.
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