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ČERVEN- SRPEN 2018

ZO schválilo ověřovateli zápisu paní Bc. D. Miňovskou a J. Boumu
ZO schválilo program zasedání
ZO schválilo Směrnici pro nakládání s osobními údaji
ZO schválilo Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
ZO schválilo počet členů zastupitelstva obce Krupá pro volební období 2018 - 2022 - 7 zastupitelů
ZO schválilo Zprávu o uplatňování územního plánu Krupá v uplynulém období
ZO schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene- služebnosti č. IV-12-6021045/1
k poz. parc. č. 592
8. ZO schválilo Dodatek č. 3/2018 se spol. Nykos, a.s. - navýšení frekvence svozu tříděného odpadu +
nádoby EKO-KOM
9. ZO schválilo podání žádosti o dotaci ze Středočeského kraje na vybudování WORKOUTového hřiště
10. ZO schválilo úpravu rozpočtu č. 4/2018
*****
DOČASNÁ VÝLUKA AUTOBUSOVÉ LINKY 659
Z důvodu opravy komunikace ve Svatbíně bude ve dnech 25. - 30. 6. 2018 uzavřena silnice III/33320 mezi
křižovatkami s I/2 a III/1089. Linka 659 pojede po II/108 a v obou směrech bude do Svatbína zajíždět
závlekem. Ve směru do Českého Brodu pojedou všechny spoje o 2 minuty dříve z Kostelce n.Č.l.
Důvodem je včasný dojezd do Českého Brodu. Spoj v 13:35 z Kostelce n.Č.l. se nemění. Více na úřední
desce.
*****
ZMĚNY VE VYDÁVÁNÍ ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
Od 1. 7. 2018 si každý může podat žádost o vydání ŘP na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností,
není to již nezbytné v místě bydliště. Jedná se zejména o: výměnu ŘP, rozšíření o skupiny, výměnu z
důvodu profesní způsobilosti řidiče, vydání paměťové karty do tachografu, mezinárodního ŘP, požádat o
výpis z karty řidiče, nebo bodového hodnocení. K žádosti již není třeba předkládat fotografii.
Správní poplatek se zvyšuje na 200 Kč za ŘP do 20 dní a 700 Kč za ŘP do 5 dní. Ostatní beze změny.
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*****
ZMĚNY VE VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ OD 1. ČERVENCE 2018
Všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním elektronickým
čipem (ruší se vybírání správního poplatku 500 Kč za vydání občanského průkazu s čipem).
Lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů, bude však umožněno vydávat občanské průkazy za
správní poplatek v kratších lhůtách, a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů.
Vydání občanského průkazu v pracovních dnech do 24 hodin -POŽÁDAT lze u kteréhokoliv obecního
úřadu obce s rozšířenou působností nebo u Ministerstva vnitra a PŘEVZÍT lze pouze u Ministerstva vnitra
Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů POŽÁDAT lze u kteréhokoliv obecního úřadu obce s
rozšířenou působností nebo u Ministerstva vnitra a PŘEVZÍT lze u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností v místě podání žádosti nebo u Ministerstva vnitra
Vydání občanského průkazu do 30 dnů POŽÁDAT lze u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou
působností a PŘEVZÍT lze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo u
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který si občan uvede do žádosti za správní poplatek 100 Kč
Lhůta vyřízení žádosti
24 hodin
5 dnů
30 dnů

Správní poplatek osoby
mladší než 15 let
500,- Kč
300,- Kč
50,- Kč

Správní poplatek osoby
starší 15 let
1000,- Kč
500,- Kč
0,- Kč

ZMĚNY VE VYDÁVÁNÍ CESTOVNÍCH PASŮ OD 1. 7. 2018 Občan může požádat o vydání
cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách a to v pracovních dnech do 24. Hodin Nebo do 5 pracovních
dnů. Občan může žádost o vydání cestovního pasu podat ve zkrácených lhůtách u kteréhokoliv obecního
úřadu obce s rozšířenou působností. Převzetí cestovního pasu vydaného do 24 hodin je možné pouze u
Ministerstva vnitra (Na Pankráci 72 ; Praha 4 ; metro C ,stanice Pražského povstání). U ostatních lhůt je
možné vyzvednutí na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, u které byla žádost podána. Více informací
k novinkám na úředních deskách…

Lhůta vyřízení žádosti
24 hodin
5 dnů
30 dnů

Správní poplatek osoby
mladší než 15 let
2000,- Kč
1000,- Kč
100,- Kč

Správní poplatek osoby
starší 15 let
6000,- Kč
2000,- Kč
600,- Kč
..

*****
Dětský den
V sobotu 2.6. na dolní Krupé v Budníku, probíhal jako každý rok dětský den. Počasí nám přálo a tak se sešlo
na padesát dětí, ve věku od 1roku do 13 let. Letos to bylo téměř vyrovnané, holky a kluci. Každý si prošel
trasu plnou disciplín a plnil dané úkoly. Od házení na plechovky, chytání rybiček, kuželky, střelba ze
vzduchovky, slalom na kole a plno dalších úkolů. Děti si vedly skvěle a za podpory rodičů bojovaly ze všech
sil. Po splnění všech úkolů se občerstvily lahodným párkem v rohlíku a než bylo vyhlášení výsledků, děti
měly možnost se vyřádit na skákacím hradu. Po té přišlo to nejočekávanější, vyhlášení vítězů a předání cen.
Všechny děti byly obdarovány balíčkem sladkostí a ještě nějakou cenou. Ty nejlepší dostaly medaile. Bylo to
krásné a veselé odpoledne a doufám, že se to všem líbilo. Chtěla bych poděkovat těm, kteří se na přípravě
podíleli a sponzorům za peněžní a věcné dary. A hlavně dětem, že přišly, soutěžily a prostě si to užily. Bylo
to moc fajn. Budeme se těšit zase za rok. Dětem přejeme krásné a ve zdraví prožité prázdniny.
H. a L. Klinderovy
Dětské hřiště
Po namátkové kontrole na dětském hřišti jsem byla mile překvapena, že pokárání na dětském dni jste si vzaly
k srdci a hřiště udržujete v čistotě. Tímto vám děkuji a doufám, že to tak bude pořád . H. Klinderová
*****
Vzhledem k novému výkladu a proškolení ve věci zákona GDPR (ochrany osobních údajů),
gratulujeme i nadále občanům k narozeninám. Informace o věku nebudou bez souhlasu jubilantů ve
zpravodaji zveřejňovány.
VÝROČÍ ČERVENEC
Svobodová Zdeňka
Ženatá Jarmila

VÝROČÍ SRPEN
Štamberská Marie
Maurerová Marie
Stehlinová Renata
Drahoňovský Josef

Gratulujeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a štěstí!!!
*****
VZPOMÍNKA
Dne 2. 6. 2018 tomu byl rok, kdy nás navždy opustila moje maminka Libuška Kautská. S láskou
na ni všichni vzpomínáme a moc nám chybí.
Dcera Marcela s dětmi a jejich rodinami.
****
Oznamujeme občanům, že v termínu od 25. 6. 2018 do 4. 7.2018 čerpá administrativní
pracovnice řádnou dovolenou.
Dětem přejeme krásné prázdniny a dospělákům vydařenou dovolenou .

