
 

Srnínský zpravodaj č. 33 
 
Vážení spoluobčané, tento zpravodaj vydáváme, abychom vás požádali o 
spolupráci a zároveň vás informovali o dění v obci. 
 

  
� Ke dni 26. března 2011 se uskuteční na celém území České republiky sčítání lidu, 

domů a bytů. Každá domácnost obdrží předem do své poštovní schránky letáček o 
sčítání s lístkem o jméně a příjmení sčítacího komisaře s jeho služebním číslem a 
termínem návštěvy k předání sčítacích formulářů. Sčítací komisaři budou plnit svou 
funkci většinou v uniformě České pošty a budou mít velkou speciální brašnu 
tmavomodré barvy s výrazným žlutým nápisem „Česká pošta“. Sčítací komisař musí 
být označen služebním průkazem s fotografií, jménem a příjmením a služebním číslem 
a současně předloží svůj občanský průkaz.  Jméno a příjmení sčítacího komisaře bude 
uvedené též na úřední desce obecního úřadu umístěné na autobusové čekárně na návsi. 
V souvislosti se sčítáním upozorňujeme na skutečnost, že podle § 32  zákona o obcích 
je vlastník nemovitosti povinen na svůj náklad označit budovu číslem popisným 
určeným obecním úřadem a udržovat jej v řádném stavu.    
 

� Od začátku letošního roku je v platnosti nařízení vlády 91/2010 Sb., podle kterého 
musí mít každá domácnost provedenou minimálně 1x ročně revizi od osoby způsobilé 
(kominíka) k čištění spalinových cest (komínů).  Tato povinnost se týká všech, kteří 
používají k topení pevná i plynná paliva. Z tohoto důvodu obec zorganizovala  
provedení revize nebo vyčištění komínů, které proběhne dne 8.3. a 9.3.2011. Seznam 
zájemců o provedení této revize nebo vyčištění komínů byl předán kominíkovi panu 
Schönbauerovi z Křemže. Vypracování revizní zprávy bude stát 400 Kč a vyčištění 
komína 100 Kč. Pokud má někdo 2 komíny bude mu poskytnuta sleva 100 Kč. 

 
� Majitelům psů připomínáme, že poplatek ze psů je splatný do konce dubna 2011 a 

současně upozorňujeme na dodržování Obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 o 
pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství. Upozorňujeme majitele psů, že 
pokud se bude po obci pohybovat jejich pes v rozporu s vyhláškou, pak může kdokoliv 
kontaktovat psí útulek, který zajistí jeho odchyt na náklady  majitele psa.     

 
� Koncem dubna nebo počátkem května bude organizován "svozový den" na odvoz 

odpadu. Můžete si chystat nepotřebné věci, ale nebude možné přivést železný šrot, 
pneumatiky z nákladních automobilů, traktorů a stavební suť. Před tímto svozovým 
dnem provede Sbor dobrovolných hasičů sběr železného šrotu. Termíny budou 
upřesněny v příštím zpravodaji. 

 
� Pro zvýšení vaší informovanosti připravujeme v současné době nové internetové 

stránky obce a opět nabízíme možnost zasílání zpravodajů a hlášení místního rozhlasu 
do vašich e-mailových schránek, pokud jste to ještě nevyužili a budete mít zájem o tuto 
službu, nahlaste na obec vaší e-mailovou adresu. Současné informování občanů bude 
zachováno.  

 
 
 
 



� Připomínáme, že od loňského roku je naše obec zařazena do kontaktních míst pro 
poskytování služby Czech POINT. Na naší obci je, v současnosti, možné získat 
následující údaje: Výpis z katastru nemovitostí, Výpis z bodového registru řidičů a 
Žádost o výpis nebo opis z rejstříku trestů podle zákona č.124/2008 Sb. Tato 
služba je zpoplatněna.  

 
� I přesto, že kontejnery jsou vyváženy pravidelně, množí se v poslední době stížnosti 

na nepořádek u kontejnerů a to především na návsi. Všechny kontejnery v obci 
nebývají ve stejnou dobu plné a proto  vás žádáme abyste odnášeli odpad  do jiných 
kontejnerů, případně počkali, až budou kontejnery vyvezeny. Kontejnery jsou 
umístěny na návsi, u obecního úřadu a u hřiště. 

 
� Sbor dobrovolných hasičů Srnín nás požádal o následující sdělení: 
 

masopustní průvod v Srníně se uskuteční dne 5.3.2011 a Josefovská zábava bude 
opět v Kájově dne 19.3.2011, autobus je zajištěn. Pokud budete mít zájem věnovat 
hasičům ceny do tomboly, můžete je přinést ve čtvrtek 17.3.2011 do knihovny v době 
od 16 do 17 hodin. Výtěžek z těchto akcí bude použit především na akce pro děti. 
První z nich bude tradiční dětský karneval dne 2.4.2011. 

 
� Upozorňujeme občany, aby parkováním na místních komunikacích nebránili průjezdu 

ostatním vozidlům.  
 
� Zasedání zastupitelstva obce Srnín se bude konat dne 10. března 2011 od 19 hodin.  
 
 
 
 
                                                                                                           Zastupitelstvo obce Srnín  
 
 
 
 
V Srníně dne 1.3.2011 


