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Další opravená silnice

Jak jsem již psala v srpnovém vydání
Velichovských novin, Karlovarský kraj nám
finančně pomohl s opravou další komunikace, tentokrát části k budově mateřské
školy. Náklady na nové obrubníky a asfaltovou vrstvu přesáhly 460 tis. Kč, dotace byla
ve výši 150 tis. Kč. Naším přáním byla
opravená komunikace do zahájení školkového provozu, počasí tento plán zhatilo,
asfalt byl položen až první zářijový týden.
V obytné zóně ještě chybí parkovací místa
před bytovkami. Projektovou dokumentaci
a stavební povolení máme k dispozici.
Problém je ale s nevyřešeným restitučním
nárokem. Před bytovkou č. p. 130 a 131
bychom byli s parkovištěm na vlastním, před
bytovkou blíž k velkému panelovému domu
bychom ale byli v pozemcích, které jsou nyní
ve vlastnictví pana Czernina, které jsou
"zaplombovány", tudíž by nám nemohl část
dotčených pozemků odprodat, popř. směnit.
Uvidíme, jaké dotace se nám podaří získat
příští rok a jak rozsáhlou část se nám podaří
zrealizovat.
MM

Úvodník
Na úřad se valí další povinnost - podle
nařízení Evropského parlamentu a Rady EU, které bude platné ve všech členských státech, budeme muset mít od
května příštího roku tzv. pověřence pro
ochranu osobních údajů. Podle metodického pokynu, který byl k tomuto
vydán, se osmdesát procent občanů
Evropské unie domnívá, že jejich osobní údaje nejsou dostatečně chráněny.
A to mě přivádí k myšlence, jestli svou
neopatrnost, a v některých případech
i hloupost, nesvádíme neoprávněně na
někoho jiného. Ano, máme na úřadech přístup do registrů, ve kterých
jsou osobní údaje. Pro každý takový
vstup do registru musíme mít patřičný
důvod, který se pod číslem jednacím
zapisuje. Do registru vstupujeme např.
při ověřování podpisu, při vyhledávání
doručovací adresy apod. Hlásíme se do
něj prostřednictvím certifikátů, ve
kterých jsou uvedeny všechny údaje
o nás. Každý pak má možnost vyžádat
si výpis o tom, kdo a kdy na jeho
osobu nahlížel (výpis je samozřejmě
zpoplatněn).
Všechna tahle opatření mně ale přijdou zbytečná v okamžiku, kdy se
podívám na sociální sítě a vidím, kolik
informací je tam o jejich uživatelích
zveřejněno. Pro zaměstnavatele je to
i jedním ze způsobů, jak si prověřit
uchazeče o zaměstnání. Mnohdy o sobě
nevědomky prozradí na sociálních
sítích víc, než v oficiálním životopisu.
Jejich inteligenci pak vyhodnotí např.
i podle toho, jaké neověřené informace
bezmyšlenkovitě sdílí, aniž by si dotyčný ověřil, zda je informace vůbec
ještě platná.
Buďme tedy sami opatrní v tom, co na
sebe kde prozrazujeme, ať už na internetových stránkách, nebo i po telefonu. O tom, jak se dají tyto informace
lehce zneužít, se dočtete v příspěvku
dTestu.
Přeji všem krásný podzim, pokud
možno s modrou oblohou a sluncem
nad hlavou.
Markéta Moravcová
starostka obce
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dTest: Neříkejte své
"ANO" lehkovážně
Řeč sice nebude o žádosti o ruku, ale i ve
spotřebitelských vztazích je třeba dobře si
rozmyslet, s kým vstoupíte do svazku
smluvního. Po přijetí nového občanského
zákoníku se totiž roztrhl pytel s telefo nickými nabídkami a každé vaše neu vážené "ANO" může znamenat závazné
přijetí smlouvy. Zakořeněné přesvědčení,
že co není na papíře, nikoho nezavazuje,
je omyl, který může vaši peněženku hod ně bolet.
Uzavírání smlouvy po telefonu
s sebou nese mnohá rizika. Předně
má v drtivé většině případů záznam
hovoru pouze druhá strana; tedy podnikatel, který vám nabízí své zboží či
služby. "Obsahem smlouvy je vše, co jste
odsouhlasili v průběhu hovoru. Pokud
nemáte, jak si ověřit, co při hovoru
zaznělo, budete velmi obtížně prokazovat
svá tvrzení," vysvětluje Lukáš Zelený,
vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.
V praxi se lze dokonce setkat s případy, kdy si podnikatel telefonický
hovor účelově sestříhá podle své
potřeby a původně nevinná konverzace se změní v účinnou zbraň proti
spotřebiteli. "To jsou ovšem již extrémní
případy. Většinou si spotřebitelé komplikují život sami tím, že v rámci telefonického hovoru kývnou na nabídku,
která na první pohled vypadá lákavě.
Poté si ale zjistí více informací, popřemýšlí a své rozhodnutí změní. Problém
nastává ve chvíli, kdy spotřebitel zůstane

pasivní. Od uzavření smlouvy totiž
počíná běžet neúprosná lhůta pro
odstoupení, jejíž promeškání se nevyplácí," říká Lukáš Zelený. Je dobré
vědět, že u různého t ypu smluv se
může začátek běhu lhůt y pro odstoupení od smlouvy lišit. Například
při sjednání kupní smlouvy začíná
lhůta běžet až od převzetí zboží.
Odstoupení od smlouvy nikdy neoznamujte podnikateli telefonicky.
Pokud si hovor sami nenahrajete,
později už neprokážete, že k odstoupení od smlouvy z vaší strany
skutečně došlo. Voláte-li zpět na
nepřijatý hovor nebo proto, že chcete
smlouvu zrušit, dávejte si pozor také
na barevné linky. Kromě nechtěného
závazku vás může čekat i tučné vyúčtování za telefon.
Promeškání lhůt y pro odstoupení od
smlouvy pro vás může mít dalekosáhlé důsledky. "Pokud si objednáte setrvačný prodej pamětních mincí, bude vám
schránku v pravidelných měsíčních intervalech zaplavovat nepotřebné zboží, které
už nepůjde vrátit. Jestliže odsouhlasíte
změnu dodavatele energií či operátora,
může vás navíc kromě nevýhodné smlouvy
postihnout i sankční poplatek za předčasné zrušení vaší stávající smlouvy,"
vypočítává Zelený jednotlivé příklady.
Mezi spotřebiteli stále panuje jakési
všeobecné přesvědčení o tom, že co
není na papíře, nikoho nezavazuje.
Písemné vyhotovení smlouvy ale

nemá na platnost ústního ujednání
žádný vliv. Podnikatel navíc nemá
podle zákona povinnost poskytovat
spotřebiteli smlouvu v písemné formě. Jedinou výjimku představují
smlouvy o elektronických komunikacích, u nichž zákon výslovně
stanoví, že poskytovatel služeb musí
ihned po uzavření smlouvy dodat
spotřebiteli veškeré informace o jejím
obsahu v elektronické nebo listinné
podobě. Čtrnáctidenní lhůta pro
odstoupení od smlouvy pak počíná
běžet až od chvíle, kdy jsou spotřebiteli příslušné informace k dispozici.
V současné době se nicméně projednává věcný záměr nového zákona
o ochraně spotřebitele, který by měl
do budoucna přinést poměrně zásadní změnu. "Pokud se tuto myšlenku
podaří prosadit, bude obchodník muset
každou nabídku učiněnou telefonicky
předložit spotřebiteli také na trvalém
nosiči. Smlouva pak bude uzavřená až
v okamžiku, kdy ji spotřebitel písemně
potvrdí," doplňuje Zelený.
A na závěr jedno varování pro kupující, kteří, viděno očima zákona, nejsou v postavení spotřebitelů. Může se
jednat o případy koupě mezi občany
nebo obchodní smlouvy mezi dvěma
podnikateli. Kupující ne-spotřebitel,
který řekne do telefonu "ANO", od
smlouvy bez dobrého důvodu vůbec
neodstoupí.
dTest

Senior Pas
Karlovarský kraj začíná nabízet Senior
Pasy, které umožní lidem využívat a čerpat
zvýhodněné ceny za služby nebo zboží na
území regionu i v dalších částech ČR.
Senior Pasy mají podobu plastové karty
nepřenosné na jinou osobu a kraj je na
základě registrace vydá zdarma všem lidem
ve věku od 55 let. Výrobu a distribuci
karet financuje Karlovarský kraj s příspěvkem z Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR.
"Dokázali jsme připravit a spustit projekt
Senior Pasů v našem kraji v rekordním čase.
Doufám, že přinesou našim seniorům díky zají mavým slevám spoustu podnětů k péči o jejich
zdraví, k trávení volného času, k účasti na
výletech. Chceme, aby Senior Pasy pomohly
starším občanům být co nejdéle aktivní, pro tože jsme vděční za jejich dlouholetou práci, za
jejich zkušený pohled na svět. Budeme se nyní
snažit, aby se co nejvíce lidí zaregistrovalo
a aby získali Senior Pas nejen prostřednictvím

registračního formuláře v zářijových Krajských
listech, ale i na internetových stránkách projek tu, kraje či na akcích, které budeme pořádat
v jednotlivých městech. O spolupráci požá dáme také všechny starosty, aby nám pomohli
informace šířit," uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová s tím,
že do konce roku by mohli držitelé Senior
Pasu využívat až 63 různých slev
a nabídek.
Bližší informace o projektu a o poskytovatelích zvýhodněných služeb najdou lidé
na internetových stránkách www.seniorpasy.cz, kde se budou moci rovněž registrovat. Registrace dále bude možná na
stránkách www.kr-karlovarsky.cz, kde zjistí
zájemci také novinky o Senior Pasech pro
každé následující období.
Registraci lze provést i po telefonu - na
čísle +420 725 534 865.
"V příštím roce samozřejmě budeme chtít
získat další poskytovatele zvýhodněných služeb

a připravit pro držitele Senior Pasu řadu akcí.
Na počátku roku 2018 také plánujeme v rám ci Senior Pasů poskytnout lidem z našeho
regionu kompenzaci na pořízení dálniční
známky ve výši poloviny její hodnoty, abychom
občanům usnadnili cestování napříč krajem po
D6, která je stále zpoplatněna," upřesnila
hejtmanka.
Nabízené slevy prostřednictvím Senior
Pasů se pohybují v rozmezí 5-50 procent
a jsou zaměřeny na zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, stravování, ubytování, vzdělávání, vstupy do muzeí, galerií i spotřební nákupy. Od roku 2013 je
projekt otevřen pro seniory z celé České
republiky. Nyní je v něm zapojeno více
než 250 tisíc seniorů a 2408 poskytovatelů.
převzato z tiskové zprávy Karlovarského kraje
Pokud budete chtít Senior Pas získat a nevíte
si rady s internetem, přijďte na OÚ Velichov,
kde Vám registraci zařídíme.

Říjen 2017

strana 3

Povolení kácení stromů

Povolení ke kácení se nevyžaduje pro
stromy do obvodu kmene 80 cm měřeno
ve výšce 130 cm nad zemí, pro zapojené
porosty dřevin (tzn. keřů i stromů)
o celkové ploše do 40 m2, pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru
nemovitostí jako plantáž dřevin a pro
ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích
v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku
zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo
ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. Uvedené neplatí pro památné stromy a dřeviny rostoucí jako součást
významných krajinných prvků.
Ke kácení dřevin je nezbytné povolení
orgánu ochrany přírody, kterým je u nás
Obecního úřad Velichov. Povolení lze
vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu

dřevin. Formulář žádosti je k dispozici na
webových stránkách obce www.velichov.cz,
popř. na OÚ. Povolení se vydává formou
správního rozhodnutí, poplatek je
stanoven zákonem na 100 Kč. Je nutné
počítat s tím, že správní řízení má předepsané lhůty, může trvat i měsíc, proto je
nutné podat žádost tak, aby mohly být
dřeviny pokáceny v období vegetačního
klidu - do konce března.
K žádosti je nutné připojit mapku se
zákresem, doložení vlastnického vztahu nemusí být oficiální výpis z KN. V případě, že chcete pokácet strom na pronajatém pozemku, je nutné přiložit i souhlas
vlastníka. Povolení pak podléhá dřevina,
která má obvod kmene menší než 80 cm
ve výšce 130 cm.
Právě nyní je nejvhodnější doba pro
red
podání žádosti.

Veřejná služba
1. srpna 2017 došlo ke změně zákona
o pomoci v hmotné nouzi. Hlavním
principem právní úpravy veřejné služby je,
že dlouhodobě neaktivní osoba má nárok
na příspěvek na živobytí ve výši existenčního minima (tj. 2 200 Kč), nikoliv
životního minima, které je 3 400 Kč.
Pokud si dlouhodobě neaktivní osoba
odpracuje v rámci veřejné služby 20 hodin
za měsíc, zvýší se jí příspěvek zpět na
3 400 Kč, odpracuje-li si o 10 hodin víc,
dostane k tomu ještě 600 Kč.
Veřejná služba pomoc obcím nebo dalším
subjektům zejména v oblastech zlepšování
životního prostředí, udržování čistoty ulic
a jiných veřejných prostranství, pomoci
v oblasti kulturního a sportovního rozvoje
a sociální péče. Veřejná služba je
vykonávána osobami v hmotné nouzi
a osobami vedenými v evidenci uchazečů
o zaměstnání.
Veřejná služba může být organizována
zejména orgány státní správy a samosprá-

vy, neziskovými organizacemi, jako jsou
např. nadace, nadační fondy, obecně
prospěšné společnosti, příspěvkové organizace, školy, školská a předškolní zařízení, církevní organizace a dále organizacemi, které s obcí nebo krajem spolupracují na činnostech ve veřejném zájmu.
Obec Velichov zatím veřejnou službu
neposkytuje. Objeví-li se ale mezi dlouhodobě nezaměstnanými, kteří jsou evidováni na úřadu práce, někdo, kdo nepřijde stylem: "Maruško, napište mi 20 hodin,
já to někdy nějak dodělám najednou", bude
mít o práci skutečně zájem a jeho zdravotní stav to dovolí, ať se přijde domluvit na
OÚ, pokusíme se stát poskytovatelem
veřejné služby. Výběr zaměstnanců je
pouze na nás. Nejsme povinni zaměstnat
každého, kdo zájem projeví a později
předvede, že zájem byl pouze "na papíře",
nikoli v odvedené práci.
MM

inzerce

VAIGL A SYN spol. s r. o.
České kuře přímo od farmáře,
drůbeží maso v akci je mražené!
tel. 474 66 72 63, 47 66 72 55
Akce - září - říjen 2017
Kuřecí čtvrtky zadní
59 Kč/ 52 Kč/ kg
Mini stehna
54 Kč/ 42 Kč/ kg
Kuřecí stehenní řízek
100 Kč/ 85 Kč/ kg
Kuřecí prsní mini řízek
125 Kč/ 110 Kč/ kg
Kuřecí ořez
90 Kč/ 85 Kč/ kg
Kuřecí polévkové díly
22 Kč/ 18 Kč/ kg
Jarní kuře (bal. cca 5,5 kg) 47 Kč/kg
Kuře K12 (bal. 12 kg)
580 Kč/ karton
Akce běží do vyprodání zásob.
Velichov, náves - 5. a 19. říjen
v čase od 9:25 do 9:35 hod.
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Volby do Poslanecké sněmovny
parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
se uskuteční ve dnech 20. a 21. října 2017.
Čas, místo konání voleb a prokazování
totožnosti
pátek 20. října 2017 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
sobota 21. října 2017 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
Místem pro hlasování ve volebním okrsku
č. 1 obce Velichov je kancelář starostky obce
v budově Obecního úřadu Velichov,
Velichov 13.
Hlasování je voliči umožněno poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky a - v případě hlasování v jiném volebním okrsku, předložením voličského průkazu. Občan ČR prokazuje totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem ČR.
Voličský průkaz
Voliči, kteří nebudou moci volit ve svém
volebním okrsku, mohou podat žádost
o vydání voličského průkazu na Obecním
úřadě Velichov, Velichov 13, 363 01 Ostrov.
O voličský průkaz lze požádat v listinné
podobě s úředně ověřeným podpisem, nebo
podáním zaslaným v elektronické podobě,
které bude podepsáno uznávaným elektronickým podpisem voliče, nebo v elektronické
podobě zaslané prostřednictvím datové
schránky a to nejpozději do 13. října 2017.
Požádat lze i osobně s občanským průkazem
a to nejpozději do 18. října 2017 do
16 hodin. Žádost o voličský průkaz naleznete

na webu obce (www.velichov.cz), popř. vám
bude vydána v tištěné formě na OÚ.
Voličské průkazy se vydávají voliči osobně nebo osobě, která se prokáže plnou mocí
s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo
mohou být zasílány poštou.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu
nelze vydat duplikát.

Evidence
obyvatel
Stav obyvatel k 31. 8. 2017:
celkem 530,
z toho 271 mužů a 259 žen

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů Obecní úřad Velichov,
ve dnech voleb okrskovou volební komisi
o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku č. 1 obce Velichov.
Telefonní spojení na Obecní úřad Velichov
a v době voleb i do volební místnosti je
353 942 105.
Hlasovací lístky a jejich úprava
Hlasovací lístky pro volby budou distribuovány voličům nejpozději v úterý 17. října 2017. V případě poškození, nebo ztráty
budou ve volební místnosti k dispozici nové
sady hlasovacích lístků. V prostoru určeném
k úpravě hlasovacích lístků volič vloží do
úřední obálky jeden hlasovací lístek politické strany či politického hnutí, pro niž se
rozhodl hlasovat. Zároveň může na hlasovacím lístku zakroužkováním pořadového
čísla nejvýše u 4 kandidátů vyznačit, kteréred
mu z kandidátů dává přednost.

Kino v Kyselce
říjen
promítáme vždy od 19:30, není-li uvedeno jinak

7. 10. Mini šéf (od 18:00 hod.)
14. 10. Valerián a město tisíce planet
21. 10. Křižáček
28. 10.Šmoulové:
Zapomenutá vesnice (od 18:00 hod.)
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