Pohledy do minulosti Velichova / 1.
Velichov patří k řadě obcí, které s nesmírně
romantickým půvabem lemují horní tok
Ohře, prodírající se tu skalními soutěskami
a mezi strmými zalesněnými stráněmi. Historikové, kteří ve svých statích Velichov
(Welchau, Welichow, Welechow, také Welka)
uvádějí, od jednoho z nejstarších - Jaroslava
Schallera již v roce 1785 - až po ty nejmladší
a současné, se shodují v jeho základní
charakteristice: malebná poloha, mírné, na
rozdíl od sousedních obcí teplejší klima,
úrodná půda. Vzhledem k tomu, že ze strání,
které obklopují velichovská pole stékala vždy
na jaře velmi prudce voda z dešťů a tajícího
sněhu a zdejší rolníci museli často znovu osévat splavená pole, a také pro ono příznivé
klima, se obyvatelé soustředili hlavně na pěstování zeleniny, dodávané do Karlových
Varů, Jáchymova i do Saska a na výsadbu
a štěpování vybraných druhů ovocných stromů. V zimě pak Velichovští tkali plátno,
česali vlnu a zhotovovali tzv. „velichovské

Úvodník
Vážení a milí spoluobčané,
má-li obec své vlastní noviny, stává se významnější a získává lepší postavení mezi ostatními
obcemi. Především ale jsou tyto noviny výhodou pro vás, velichovské občany: informace
o dění v obci a okolí se nyní stanou dostupnými doslova pro každého. Jsem přesvědčena, že
důležité a zajímavé zprávy by se měly dostat do
každé velichovské domácnosti, nejen na vývěsku Obecního úřadu.
Doufám, že i vy oceníte, když budete lépe
informováni. To je však pouze jeden přínos
našich novin; druhý spočívá v možnosti každého občana Velichova vyjádřit se prostřednictvím novin k jakékoli události v obci, podělit se o své názory, postřehy a dojmy s ostatními. Tak se i vy stanete přispěvateli a spolutvůrci Velichovských novin. Stejně tak uvítám
vaše připomínky k jejich obsahu: budou se vyvíjet podle toho, co budete chtít číst, co vás
zajímá. Budou pravidelně přinášet zprávy
o dění a životě v naší obci, tentokrát je to
například povolení k odběru podzemních
vod, o kterém se dočtete uvnitř čísla.
Těším se na vaše ohlasy a spolupráci a doufám, že se naše společné noviny nestanou jen
podložkou pro slupky při loupání brambor.
Markéta Moravcová, starostka obce Velichov

dózy“. Vlastníci koní také stahovali pokácené
dřevo z okolních lesů.
Dne 21. dubna roku 1621 vtrhli do
Velichova bavorští vojáci, zřejmě již v souvislosti s potlačováním „české rebelie“ a následnou třicetiletou válkou. Mimo jiné zapálili
také velichovskou faru. Nejen že tehdejšímu
faráři Pateru Johannu Zepheliovi shořel veškerý jeho majetek, včetně tehdy vzácně rozsáhlé knihovny, kterou si cenil na 400 kop
grošů, ale vzaly tu za své také mnohé cenné
doklady, kostelní knihy a listiny, které by
byly mohly osvětlit a doplnit nejednu zatím
nedoloženou etapu z historie obce. Dodnes
se naštěstí zachovala tzv. Memorabilienbuch farní kronika z let 1621 - 1949, německolatinský rukopis, psaný kurentem. Není známo, byla-li někdy v celém rozsahu zpracována
- určitě do ni nahlížel zmíněný Jaroslav
Schaller a ve 20. století významný historik
Dr. Anton Gnirs, autor řady statí a soupisů
historických památek, především v západních
Čechách. Kniha obsahuje nejrůznější informace: nástup nových duchovních správců bylo jich zde od roku 1621 na třicet - úmrtí
v obci, změny majitelů Velichova, živelné
pohromy a úrazy a také důležité státní události. Kompletní přepis a překlad je ovšem
záležitostí velmi dlouhodobou. Existují také
obecní kroniky, počínaje rokem 1927, zmínky v dějinách regionu, soupisech památek
a slovnících. Jakousi volnou ilustraci života
ve Velichově v minulostí dávné i nedávné
představují vzpomínky a drobné statě velichovských rodáků, zveřejňované v německém
časopise „Karlsbader Zeitung“.
Historické záznamy se ovšem zmiňují
především o majitelích Velichova - podle záznamů se zde od poloviny 16. století (pan
Traugott von Mangold zemřel roku 1572)
vystřídalo na třicet jmen a titulů - uvádějí
popisy jejich tvrzi, zámku, hrobů. Ve výčtu
velichovských pánů se autoři statí často rozcházejí, nicméně některým majitelům patřil
Velichov jen několik málo let, než jej prodali
dalšímu zájemci a kromě jména a dat po sobě nezanechali hmatatelné stopy - neměli na
to snad ani čas. Kdo se však trvale, průběžně
a podnes viditelně zapisoval do dějin Velichova byli především jeho obyvatelé, kteří tu
po více než sedm staletí stavěli své i panské
domy, zakládali pole a zahrady a vzdělávali
jejich půdu, sázeli a štěpovali ovocné stromy,
starali se o kostel a žili zajedno s řekou, která

obcí protéká - úhrnem vytvořili základní
podobu obce.
První doklady o přítomnosti člověka v této oblasti představují archeologické nálezy
z pravěku - keramický střep z mladší či pozdní doby bronzové, pocházející ze zbytků
hradiště na vrchu Děvíně či Děvici - Thebisbergu, dnes také Liščím vrchu nebo z jeho
okolí. Naproti tomuto opevněnému sídlu
střežilo tehdy tok Ohře také hradiště radošovské. V případě velichovského nálezu
jde o úlomek ze silnostěnné keramické nádoby, patřící k okruhu chebské skupiny lidu popelnicových polí, která osídlovala na začátku
1. tisíciletí před naším letopočtem horní
Poohří. Další početné keramické střepy pocházejí až z doby mladohradištní (11. století).
Písemné doklady o existenci Velichova se
objevují teprve ve 12. století, již v souvislosti
se slovanským osídlováním oblasti, jak je
patrné i z názvu: Velichov - místo patřící Velichovi či Velechovi nebo jím spravované.
Slovanská kolonizace postupovala z vnitrozemí do neosídlených oblastí proti proudu
Ohře a jejích přítoků, zabírala především
území níže položená. Velichovský újezd
spadal do Sedlecka - Sedlecké župy, představoval její jižní hraniční oblast. Sedlecké
hradiště (konec 10. začátek 11. století) bylo
opěrným bodem českých knížat v tomto
teprve postupně osídlovaném území při
západní hranici Čech.
S použitím dostupné literatury a pramenů
Zdenka Čepeláková
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Nový stavební zákon
• Dnem 1. ledna 2007 nabyl účinnosti nový
stavební zákon. Zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu.
Zákon zcela zásadně upravuje územní
plánování, stavební řád zejména ve věcech
povolování staveb a jejich změn, terénních
úprav a zařízení, užívání a odstraňování
staveb, pravomoci stavebních úřadů a podmínky pro projektování a provádění staveb.
• Dále dnem 1. ledna 2007 nabývají účinnosti prováděcí vyhlášky ke stavebnímu
zákonu č. 498/2006 Sb., o autorizovaných
inspektorech, č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, č. 501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na využívání
území, č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj
č. 137/1998 Sb., o obecných požadavcích na
výstavbu, č.503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního řízení, veřejnoprávní
smlouvy a územního opatření a č. 526/2006
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

stavebního zákona ve věcech stavebního
řádu. Ohlášení, žádosti, návrhy a další
podání podle stavebního zákona, pro která
prováděcí právní předpis určuje formuláře,
lze činit pouze na těchto formulářích.
Formuláře jsou k dispozici pro k.ú. Velichov
na Stavebním úřadě OÚ v Kyselce.
• Obce, které nejsou stavebním úřadem,
nevykonávají žádnou pravomoc podle stavebního zákona.
• Nová právní úprava povolování staveb je
zcela odlišná od stávající praxe a pro
stanovení postupu při povolování staveb se
předpokládá podrobná znalost všech výše
uvedených právních předpisů a dalších souvisejících právních předpisů, např. správního
řádu č. 500/2004 Sb., zákona č. 20/1987
Sb., o památkové péči a dalších. Z tohoto
důvodu doporučujeme všem občanům, kteří
mají úmysl realizovat novou stavbu, provádět
stavební úpravy a udržovací práce, aby se předem informovali na Stavebním úřadě v Kyselce nebo na Městském úřadě Ostrov,
odboru výstavby a územního plánování.
M. Švejstil

Sportovní reportáž

Jak to bude s odpady
v roce 2007?
Jak si určitě větší část občanů všimla, obec
Velichov má novou vyhlášku, která upravuje
shromažďování, sběr, přepravu, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů. Text vyhlášky je otištěn v tomto čísle
Velichovských novin na protější straně.
Žádám tímto občany, kteří nemají doposud
uzavřenou novou smlouvu o provedení služby - odvoz směsného komunálního, separovaného a velkoobjemového odpadu, aby se
dostavili nejpozději do 6. dubna 2007 na
Obecní úřad k podpisu smlouvy. První dubnový týden se můžete dostavit i mimo úřední
dny, tzn. kromě pondělí a středy od 8.00 do
17.00 hod., i v úterý, čtvrtek a pátek od 8.00
do 14.00 hod.
V letošním roce bude umístěn kontejner na
velkoobjemový odpad pod pneuservisem
u řeky pouze 2x ročně. O době budete informováni prostřednictvím novin a obecního
rozhlasu. Kromě tohoto kontejneru bude
možné uložit velkoobjemový i nebezpečný
odpad do sběrného vozu, který bude obcí
projíždět rovněž dvakrát do roka. Tento vůz
bude postupně zastavovat na vybraných
místech, kde bude stát cca 1 hodinu.
Poprvé bude obcí projíždět v sobotu 5. května dle následujícího rozpisu:
9.00 - 10.00 hod. - zastávka autobusu „Za vodou“
10.00 - 11.00 hod. - dvůr (vedle hasičské zbrojnice)
11.00 - 12.00 hod. - parkoviště u paneláku
Pokud máte doma elektrospotřebič, který už
svému účelu dosloužil, můžete jej odvézt do
Sběrného dvora v Ostrově (areál TIMA - CS
spol. s.r.o, Krušnohorská ul.). Pokud je elektrospotřebič kompletní, jedná se o zpětný odběr a jeho odevzdání je zdarma. Odpad, který spadá do této kategorie, nesmí být umístěn do velkoobjemového kontejneru. Pokud
tedy máte doma nefunkční pračku, lednici
nebo např. televizor, a nemáte možnost je do
sběrného dvora dopravit, oznamte na OÚ
Velichov, o jaké spotřebiče a jaké množství se
jedná, obec zajistí jejich dopravu do Ostrova na
stejný den, kdy bude obcí projíždět sběrný vůz.
MM

Velikonoční nádivka
Foto: M. Švejstil

24. 2. a 10. 3. 2007 pořádala Obec Velichov
pro všechny milovníky ledního hokeje a bruslení sraz na novém zimním stadionu v Ostrově. Zúčastnil se velký počet malých i velkých sportovních nadšenců. Každý zde mohl
ukázat své bruslařské „umění“. Nakonec bylo
sehráno i přátelské utkání, plné legrace, ale
také nějakých těch pádů (samozřejmě ne
vážných...).
Doufáme, že se příště opět sejdeme v tak
hojném počtu a zažijme tolik zábavy jako zde.
M. Švejstil

Zápis do Mateřské
školy Velichov
V průběhu měsíce dubna probíhá zápis
dětí do mateřské školy ve Velichově. Zapsat
se mohou děti narozené do 31. prosince
2004. Přijďte si prohlédnut naši školičku jste srdečně zváni!
Lydie Kučerová
ředitelka MŠ

1 veka, 10 vajec, 200 g vařeného vepřového
masa i s vývarem, 200 g uzeného masa, 200 g
Hery, sůl, pepř, muškátový květ, nasekané
mladé kopřivy - asi 2 hrsti (můžeme nahradit
pažitkou nebo petrželkou)
Veku nakrájíme na kostičky a dáme do
hlubší mísy. Rozpustíme 100 g Hery, kterou
polijeme kostičky veky v míse. Vepřové a uzené maso také nakrájíme na kostičky a spolu
s bylinkami přidáme do mísy. Do malého
množství vývaru vidličkou zašleháme žloutky,
přidáme pepř, sůl a muškátový květ. Nalijeme do mísy k masu a žemlovce. Na závěr
lehce vmícháme sníh ušlehaný z bílků. Vše
dáme do tukem vymazaného pekáče a zvolna
pečeme. Velikonoční nádivku podáváme
teplou se zeleným salátem.
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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
OBCE VELICHOV O NAKLÁDÁNÍ
S KOMUNÁLNÍM ODPADEM č. 1/2007
Obec Velichov, Velichov 13, 363 01 Ostrov, IČ 00255122
Obec Velichov na základě usnesení zastupitelstva obce č. 26/02/07 zde dne 7. února 2007
vydává podle §84 odst. 2 písm. h) a §10 odst.
a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) a v souladu s § 17 odst. 2 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“) tuto obecně závaznou vyhlášku:

Oddíl I.
Základní ustanovení

odkládání velkoobjemových odpadů.
b) K zajištění bezporuchového odvozu odpadu ze sběrných míst mohou být na odvozních komunikacích v nezbytném rozsahu
dopravní značkou vyznačeny plochy, na
kterých je zakázáno stání motorových vozidel.
c) Nesplňuje-li sběrné místo výše uvedené
nároky, nebo jsou-li sběrné nádoby umístěné
v uzamykatelných prostorách (u popelnic
a kontejnerů na maloobjemný komunální
odpad), uživatel systému zajistí přístup ke
sběrným nádobám v den svozu.
Svozová místa:

1. Předmět, působnost a závaznost vyhlášky
Vyhláška stanoví systém shromažďování
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovaní komunálních odpadů (dále jen „systém“) vznikajících ve správním území obce
Velichov (dále jen „obce“), a stavebním odpadem.
Tato vyhláška je závazná:
pro všechny fyzické osoby, které mají ve
správním územní obce trvalý pobyt a pro
osoby, které mají ve správním území obce ve
vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nebo další osoby, které se
ve správním území obce zdržují.
2. Základní pojmy
• Základní pojmy používané v této vyhlášce
jsou definovány v § 3 a 4 zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů.
3. Všeobecné povinnosti
• Všeobecné povinnosti stanovené v této
vyhlášce jsou definovány v § 10, 11 a 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů.

1. Sběrné nádoby (popelnice) jednotlivých
uživatelů systému.
2. Kontejnery na tříděný odpad papír, sklo,
PET lahve, které jsou umístěny u obchodu
Jednoty - papír, sklo, PET lahve, u domu
č.p.128 -129 - PET lahve, sklo, papír, u kostela - PET lahve, u autobusové zastávky „Za
vodou“- PET lahve, papír, sklo, u mostu PET láhve.
3. Velkoobjemový kontejner na odpad bude
umístěn 2x v roce po dobu tří dnů pod
Pneuservisem u řeky. O době umístění budou občané informováni prostřednictvím
rozhlasu a úřední desky.
4. Sběrný vůz bude 2x v průběhu roku
objednán u firmy Tima - CS spol. s r. o.,
nakládání odpadů bude probíhat za asistence
JSDH Velichov.
5. Kontejner na monočlánky je umístěn
v prodejně Jednoty.
6. Pro chataře v části obce „Za vodou“ je svozové místo u mostu - přístřešek pro kontejnery, pro ostatní chataře a zahrádkáře je svozovým místem kontejner u prodejny Jednota.
7. Pro občany, kteří nemají sběrné nádoby,
je svozovým místem (místem pro umístění
označeného pytle) nejbližší svozové místo
jejich bydlišti.
2. Povinnosti obce

Oddíl II.
Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování
komunálních odpadů
1. Sběrná místa, svoz a shromažďování komunálního odpadu, sběrný dvůr
a) Obec si vyhrazuje právo zřídit mimořádná přechodná sběrná místa na veřejných prostranstvích v souladu se zvláštními
právními předpisy dle potřeby za účelem

a) Zajišťovat na celém území obce shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
b) Informovat uživatele systému o změnách
ve svozovém plánu vzniklých v důsledku neprovedeného svozu z jakéhokoliv důvodu.
3. Nakládání s nebezpečnými složkami
odpadu
a) Nebezpečné složky komunálního odpadu se ukládají v souladu s touto vyhláškou do Sběrného vozu, který projíždí obcí

dle výše uvedených podmínek.
b) Nebezpečné složky komunálního odpadu
lze též ukládat do Sběrného dvora v Ostrově,
Krušnohorská ulice čp. 792.
4. Nakládání se stavebním odpadem
a) Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů, popřípadě právnických nebo
fyzických osob oprávněných k podnikání,
bude odkládán do velkoobjemových kontejnerů, které budou dovezeny na náklady fyzické osoby, právnické nebo fyzické osoby
oprávněné k podnikání na řízenou skládku
nebo do zařízení zajišťující jeho recyklaci.
Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na řízení
skládky vlastními prostředky, popř. jiným
způsobem, který není v rozporu s jinými
právními předpisy.
b) Ukládat stavební odpad do nádob na
komunální odpad je zakázáno.
5. Úhrada za svoz, třídění a odstranění
komunálního odpadu
a) Úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování odpadů
vybírá obec na základě smlouvy. Smlouva
musí být uzavřena písemně a musí obsahovat
výši úhrady.

Oddíl III.
Závěrečná ustanovení
1. Sankce
Porušení této vyhlášky bude postihováno
podle obecně závazných právních předpisů.
2. Kontrolní činnost
Dohled nad nakládáním s komunálním
odpadem prování pověřený pracovník Obecního úřadu.
3. Účinnost
a) Tato vyhláška byla schválena dne 7. února
2007 usnesením zastupitelstva obce Velichov
č. 26/02/07 a nabývá účinnosti dnem
1. března 2007.
b) Ruší se OZV č. 1/2006 ze dne 11. dubna 2006.
Jan Škuthan
místostarosta obce

Markéta Moravcová
starostka obce
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STUDNY - povolení k odběru podzemních vod
• Každý, kdo odebírá podzemní vodu nebo
povrchovou vodu nebo do těchto vod
vypouští odpadní vodu, musí mít povolení
vodoprávního úřadu dle zákona 20/2004
Sb., který obsahuje nařízení, že nejpozději od
1. 1. 2008 musí být splněny níže uvedené
ustanovení. Pro občany obce Velichov je
vodoprávní úřad odbor správní a životního
prostředí MěÚ Ostrov.
• Ten, kdo pro individuální zásobování
vodou jednotlivých domácností odebírá
podzemní vodu ze studní, které byly prokazatelně postaveny před rokem 1. 1. 1955 (historické studny ) nepotřebuje žádná povolení
a ani mu žádná povolení na odebírání podzemní vody nepropadají. Tyto studny se
považují za povolené se všemi náležitostmi.
Nemůžete-li doma najít příslušné doklady

o roku výstavby studny, pečlivě si prohlédněte podklady pro dědické řízení, převody
nemovitostí, finanční odhady nemovitostí.
Tam všude můžou být zmíněny informace
o studních nebo požádejte pamětníky o sepsání čestného prohlášení, že si pamatují, že studna
tam byla již před rokem 1955 postavena.
• Pro studny povolené po 1. 1. 1955 , které
mají stavební povolení a kolaudační rozhodnutí, ale nemají povolené odebírání podzemní vody, musí jejich majitelé požádat vodoprávní úřad o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů
(domácností). Doporučujeme podrobně pročíst i stavební povolení třeba i na dům. I tam
někdy bývá zmíněno povolení stavby domu
i studny a povolení k odběru podzemní vody.
Informace o studni, zda má příslušná staveb-

ní a kolaudační rozhodnutí, získáte na
stavebním úřadě.
• Studny, které nemají žádná povolení (jsou
postavené, jak se říká „na černo“ - nepovolené), v tomto případě musí majitel navštívit
vodoprávní úřad a tyto stavby legalizovat, tzn.
požádat o dodatečné povolení studny a povolení k odběru podzemní vody.
Studny, které mají veškerá povolení a slouží
k individuálnímu zásobování jednotlivých
domácností pitnou vodou, tak v tomto případě žádná povolení k odběru podzemní vody
nezanikají a majitelé o nic nemusí žádat.
• Informace k zániku platnosti povolení k nakládání s vodami jsou zveřejněny také na
www stránkách vytvořených ministerstvem
životního prostředí na www.zanikpovoleni.cz.

Půjčky na stavební úpravy a modernizace domů a bytů
Obecní zastupitelstvo schválilo na svém 5. jednání dne 28. března
2007 Pravidla půjčování a čerpání prostředků ze zřízeného účelového
fondu na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu.
Občané Velichova vlastnící na jeho území nemovitost mohou své
žádosti o půjčky předkládat do 30. dubna 2007 do 12.00 hod. na
adresu Obecního úřadu.
Z fondu se půjčují prostředky na tyto druhy stavebních úprav a modernizace:
P. č.
01
02
03
04
05
06

Titul
Splatnost
Úrok
Hranice
Obnova střešní krytiny, případné opravy krovů nebo podkladních konstrukcí
krytiny
5 roků
5%
-50 tis. Kč
Obnova fasády včetně klempířských prvků
5 roků
5%
50 tis. Kč
Zřízení přípojky obyt. domu na veřejnou kanalizaci
2 roky
5%
20 tis. Kč
Dodatečné odizolování domu proti zemní vlhkosti
3 roky
5%
30 tis. Kč
Zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického vytápění
3 roky
5%
30 tis. Kč
Zateplení obvodového pláště domu- dodatečné
5 roků
5%
50 tis. Kč

07
08
09

Rekonstrukce rozvodů elektřiny v bytech
3 roky
5%
Rekonstrukce bytových jader
5 roků
5%
Oprava a výměna oken
5 roků
5%

80 tis. Kč
80 tis. Kč

V případě, že se ve fondu vytvoří dostatek prostředků, lze jednotlivé
tituly kumulovat kromě 02 s 06. Všechny práce uvedené v titulech se
rozumí ve stávajících domech, částky na jednu bytovou jednotku.
Z fondu lze dále půjčit prostředky na:
P.č.
51
52

Titul
Splatnost
Půdní nástavba bytu
8 roků
Půdní vestavba bytu
7 roků

Úrok

Hranice

5%

70 tis. Kč

5%

60 tis. Kč

Tituly půjčených prostředků 51 a 52 lze kumulovat.
Půjčené prostředky nelze získat opakovaně u téhož domu a téhož bytu
na stejný titul. Splácení půjčených prostředků včetně úroků je
upraveno smlouvou o půjčení prostředků.

Dobrý den, mám pověření od České národní
banky, abych Vás kontaktoval a provedl kontrolu vašich smluv, zda-li jsou vyhovující dle
norem EU. Mohu Vás navštívit???
Takhle nebo obdobným způsobem byli kontaktováni občané Velichova někým, kdo si v podstatě od České národní banky jenom půjčil
„kabát“. V České republice zuří lítý boj mezi
jednotlivými poradenskými firmami, které
využívají nejrozmanitější způsoby a techniky
pro získání klienta. A právě toto je jeden z nich.
Pod záminkou kontroly smluv (pojištění,
stavební spoření, penzijní připojištění, atd.) se
často tito „poradci“ dostanou do Vaší domácnosti. Ve většině případů bývá výsledek
návštěvy takový, že Vám doporučí vypovědět
dosud uzavřené smlouvy a poté uzavře zcela
nové, na stejné finanční produkty. Pokud na
takové doporučení klient přistoupí, ve většině
případů se sám poškozuje (např. nižší garance

30 tis. Kč

úrokové míry, delší doba spoření o 1-10let,
dražší pojistné).
Čeho by se měl klient nejvíce vyvarovat?
Zejména nátlaku ze strany finančního poradce,
aby smlouvu o produktu XY podepsal okamžitě. Každý takový krok si řádně rozmyslet
(obzvlášť pokud se jedná o víceleté spořící programy). A také nezapomeňte, že: NIKDO
NEMÁ POVĚŘENÍ KONTROLOVAT
VAŠE SOUKROMÉ FINANČNÍ PORTOFOLIO. O ÚSPORÁCH SI ROZHODUJE
OPRAVDU KAŽDÝ SÁM!!! JE POUZE
VAŠE ROZHODNUTÍ (NE POVINNOST),
JESTLI MÁTE ČI NEMÁTE ZÁJEM O POSKYTNUTÍ KVALITNÍCH SLUŽEB FIJR
NANČNÍHO PORADCE….

Informace
Obecního úřadu
Co s sebou
a) při ověření podpisu:
platný průkaz totožnosti, 30 Kč/ 1 podpis
b) při ověření kopie nebo opisu:
originál dokumentu, kopii (možno zhotovit na
OÚ), 30 Kč/ 1 strana
b) při zapsání trvalého pobytu
platný občanský průkaz, doložit vlastnictví bytu
nebo domu (výpis z katastru nemovitostí) nebo
doložit oprávněnost užívání bytu (nájemní
smlouva), ověřené písemné potvrzení oprávněné
osoby o souhlasu s ohlášením změny místa
trvalého pobytu (nevyžaduje se, pokud oprávněná osoba podepíše souhlas s přihlášením před
zaměstnancem OÚ a předloží platný občanský
průkaz), 50 Kč
Stav obyvatel k 28. únoru 2007: 516 obyvatel
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