MĚSTECKÝ OBČASNÍK 3.
INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTCE KRÁLOVÉ, NOVÉHO A VINIC

.
Informace pro občany z jednání
veřejného zasedání zastupitelstva
města
dne
24.04.2012
v sále
Kulturního domu „Na Staré poště“.

Dopis starostovi města z Hasičského
záchranného sboru Středočeského kraje
Vážení starostové obcí a měst,
rádi bychom Vašim prostřednictvím předali informaci
občanům Vašich obcí a měst, že již od dubna roku 2009
poskytuje Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
službu pro veřejnost – evidenci pálení prostřednictvím
internetu www.hzssck.cz.
Tato služba je určena především fyzickým osobám, které
provádí jednorázové spalování suchého nekontaminovaného
rostlinného materiálu – příkladně jarní spalování větví
z průklestu ovocných stromů, pokud tuto činnost nezakazuje
místní úprava.
Předmětná úprava se nedotýká obecně platného zákonného
zákazu, který dle dikce § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.
133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, zakazuje
vypalování porostů fyzickým osobám; obdobný zákaz dle § 5
odst. 2 věta první zákona o PO dopadá na osoby právnické,
jakož i na podnikající fyzické osoby

Výsledkem jednání zastupitelstva
města k bodu Městské nemocnice
Městec Králové a.s. je:
Rada města
ve spolupráci
s vedením
nemocnice
znovu
zahájí
jednání se zdravotními
pojišťovnami
o
zachování
stávajícího rozsahu péče včetně
vypsání výběrového řízení o
zachování akutních lůžek a zahájí
spolupráci s MUDr. O. Marešem.

Právnickým a podnikajícím fyzickým osobám není aplikace
určena. Tento okruh osob se řídí ve smyslu zákona o PO viz.
§ 5 odst. 2, který stanoví speciální pravidla pro spalování
hořlavých látek na volném prostranství. Právnické a
podnikající fyzické osoby jsou povinny, se zřetelem na rozsah
této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru.
Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně
navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně
příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který
může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě
může takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních
právních předpisů nejsou tímto dotčena1.
Po aktivaci internetové stránky HZS Středočeského kraje,
naleznou fyzické osoby – občané Vašich obcí a měst v pravé
části stránky odkaz „Evidence pálení“, po jeho načtení se
zobrazí formulář pro ohlašování pálení, který po vyplnění
odešlou. Úspěšným odesláním formuláře bude jejich pálení
zaregistrováno do programu evidence pálení.
Uvedený program evidence pálení je velmi vhodné využívat
nejen při sezonním spalování rostlinného materiálu, ale
například i u společenských akcí typu „pálení čarodějnic“.

Pozvánka na taneční zábavu se skupinou

Evidování pálení pomocí této aplikace, pokud jej využije
právnická či podnikající fyzická osoba, však nesupluje výše
uvedenou zákonnou povinnost - tj. nezbavuje právnickou či
podnikající fyzickou osobu povinnosti stanovit a předem
oznámit příslušnému HZS opatření proti vzniku a
šíření požáru. HZS může tato opatření doplnit, popřípadě
pálení zakázat.
Věříme, že Vám tato služba pomůže
bezpečnost ve Vašich městech a obcích.
S pozdravem a přáním pěkného dne
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 KLADNO

zvýšit

požární

30.dubna 2012
20:00 hod
Areál koupaliště
V případě nepříznivého počasí se akce
přesouvá do sálu kulturního domu

„A" tým se v kraji opět udržel !
Zhodnocení sezóny 2011 / 2012
SK Městec Králové, oddíl stolního
tenisu
Po pěkném 7. místě v KP2 v minulé
sezóně se musel náš výběr letos obejít
již bez Martina Vízka, který odešel zpět
do mateřského klubu, tedy do TJ Jiskra
Nový Bydžov. Sestavu "Áčka" tvořili
tito hráči : Libor Krásl, Josef Kubánek,
Ondřej Šmíd, Jiří Plaček; Dobroslav
Šmidrkal,
Daniel
Kloz,
Miroslav
Vaníček, Petr Berný a Pavel Dvořák.
Před sezónou jsme si vytyčili stejný cíl
jako loni, udržet se v soutěži již po
základní části, resp. vyhnout se bojům
v play-out fázi. Našim hráčům se letos
velice dařilo na domácí půdě, kde
jsme měli bilanci 7-0-4, skóre 107:91,
21 bodů. Venku to pak bylo opačně 40-7, skóre 95:103 a 12 bodů. Celkové
skóre bylo 11-0-11, 202:194, 33 bodů.
Mezi klíčové duely sezóny rozhodně
patřily výhry s Mladou Boleslaví "D" a
Neratovicemi "C", oba tyto týmy jsme
po velkých bojích 10:8 doma přehráli a
umístili se tak jako loni na 7. místě.
Oproti loňsku jsme navíc jeden bodík
do celkové tabulky dokázali přidat !
Tabulka KP2 :
1. TJ Sokol Mnichovo Hradiště "C"
.
2. TTC Brandýs n.L. "C"
3. TJ Sokol Lysá nad Labem "A"
4. TJ Lokomotiva Nymburk "A"
5. TJ Sokol Poděbrady "A"
6. TJ Sadská "C"
7. SK Městec Králové "A"
8. Sokol Kosmonosy "B"
9. TJ AŠ Mladá Boleslav "D"
10. Sokol Přezletice "A"
11. TJ Lokomotiva Nymburk "B"
12. TJ Neratovice "C"

SPORTOVNÍ KLUB MĚSTE KRÁLOVÉ,
oddíl turistiky
pořádá v neděli 29. dubna 2012
37. ročník POCHODU OKOLO MĚSTA
Trasy: 8 km, 12 km a 17 km
Start a cíl:

Sokolovna Městec Králové,
ul. Tyršova čp. 90
Startovné: pro všechny účastníky 15 Kč

Prezentace: od 7.00 – 7.30 hod.
u sokolovny v Městci Král.

Oznámení
o
dokončení
obnovy
katastrálního operátu a jeho vyložení
k veřejnému nahlédnutí – katastrální
území Městec Králové a Vinice u
Městce Králové.
Katastrální pracoviště Nymburk oznamuje,
že v období od 20.4.2012 do 4.5.2012
vždy v pracovních dnech od 8 do 15 hod. a
v úředních dnech od 8 do 17 hod. je
v zasedací místnosti Městského úřadu
Městec Králové k veřejnému nahlédnutí
katastrální operát obnovený přepracováním
na digitalizovanou katastrální mapu v k.ú.
Městec Králové a Vinice. Vlastníci mohou
uplatnit námitky ke změnám v katastru
písemně do 14 dnů na Katastrálním úřadu
v Nymburce.

Informační zpravodaj
Města Městec Králové
vydává Městský úřad Městec Králové
nám. Republiky 1, 289 03 Městec
Král. Náměty a připomínky můžete
zasílat písemně na výše uvedenou
adresu, faxem na č.: 325 643 733,
e-mailem:posta@meu.mesteckralove.cz
www.mesteckralove.cz
Číslo 3. vydáno dne 25.04.2012

