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2.

Zánik platnosti povolení k odběru podzemních vod
Upozorňujeme občany na nutnost legalizace odběru podzemních vod. Pro posouzení zda je ve
Vašem případě povolení nutno vyřizovat, či ne, přikládáme jednoduché schéma na druhé straně
tohoto listu.
Pokud zjistíte, že musíte zlegalizovat studnu i odběr vody, je nutno zajistit si tyto doklady:
Ø zlegalizování studny
výpis z katastru nemovitostí na pozemek, kde se nachází studna, dále snímek z katastrální
mapy, na které se vyznačí poloha studny žadatele a poloha studní sousedů, pokud existují. Na
tomto snímku zajistíte podpis majitelů sousedních studní a jejich čitelné jméno a příjmení. Dále
vyplníte formulář Žádosti o vydání náhradního dokladu-souhlasu o užívání stavby. Vyplněnou
žádost s výše uvedenými doklady předáte na stavební úřad Kyjov.
Ø povolení odběru podzemní vody
je třeba vyplnit Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých
občanů/domácností / a předat jej na stavební úřad/vodoprávní úřad/ města Kyjov.
Pokud zjistíte, že studna byla povolena , vyřídíte pouze povolení odběru podzemní vody-viz
výše.
Uvedené formuláře žádostí si můžete vyzvednout v úředních hodinách na obecním úřadě
v Mouchnicích.
Další informace týkající se této problematiky můžete zjistit na internetových stránkách
www.zanikpovoleni.cz
a na tel. číslech MÚ Kyjov – stavební úřad 518697545, Masarykovo nám.1
Schválený rozpočet 2007
Na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 21. 2. 2007 byl schválen rozpočet obce na rok
2007, který byl zveřejněn na úřední desce.

3.

Plán zasedání obecního zastupitelstva
14. 3. 2007 v 18 hod, 18. 4. 2007 v 18 hod, 16. 5. 2007 v 19 hod, 13. 6. 2007 v 19 hod

4.

Humanitární sbírka
Ve spolupráci s Obč.sdruž. Diakonie Broumov opět vyhlašujeme humanitární sbírku veškerého
oblečení, lůžkovin, prostěradel,ručníků,utěrek,záclon,látek, domácích potřeb-nádobí bílé i černé,
skleničky-vše jen funkční, peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek.
Sbírka se uskuteční dne 28. 3. 2007 od 10 do 12 hod a od 15 do 17 hod v zasedací místnosti
obecního úřadu v Mouchnicích.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.

5.

Maškarní karneval, Josefská zábava
Mateřská škola pořádá dne 17. 3. 2007 v 14.30 hod ve spol.domě dětský Maškarní karneval.
Zastupitelstvo obce Mouchnice pořádá dne 24. 3. 2007 ve 20 hod ve společenském domě
Josefskou zábavu.
Všechny srdečně zveme.

V Mouchnicích, 7. 3. 2007

