číslo 3/2021

Zpravodaj
obce Mírová pod Kozákovem

čtvrtletník

číslo 3/2021

Zpravodaj
obce Mírová pod Kozákovem

Slovo starosty

Změny v odpadovém
hospodářství

Vážení spoluobčané,
úvodem bych Vám rád poděkoval za hojnou účast v říjnových volbách. Do čtyř volebních místností v naší obci dorazilo 72,45 % voličů, což je skvělý výsledek a zároveň krásná ukázka toho, že Vám není současná situace v naší zemi lhostejná.
I když jsem doufal, že se letošní podzim a zima ponese ve znamení mnohem příjemnějších témat, než je Covid, opět tomu tak není. Na druhou stranu musíme brát
pozitivně alespoň to, že jsme prožili vcelku „normální“ léto bez větších protiepidemiologických opatření, a především mít radost z toho, že se děti mohly v září vrátit
do škol a školek.
I přesto, že jsme již začali s přípravami akcí, které jsme na podzim byli zvyklí každý
rok pořádat, opět nám plány nabourala zhoršující se epidemická situace a některé
z nich se tedy nakonec nebudou moci uskutečnit. Jedná se především o tradiční
setkání se seniory ve vesecké sokolovně, zájezdy do Polska, Litoměřic a další akce,
které vyžadují sdílení vnitřního prostoru více lidmi. I přes všechno výše uvedené stále zůstávám optimistou a věřím, že venkovní akce, jako jsou vánoční trhy či rozsvěcení stromku před Mateřskou školou na Chutnovce, budou moci proběhnout a že
se alespoň zde budeme moci potkat a užít si advent tak, jak jsme vždy byli zvyklí.
Užijte si příjemný podzim a zůstaňte stejně jako já optimisticky naladění! Těším se
na Vás na akcích, které budou moci proběhnout.
Jaroslav Votrubec
starosta obce Mírová pod Kozákovem

Kontakty na Obecní úřad
Mírová pod Kozákovem:
tel.: 481 321 677, 481 321 681
Fax.: 481 321 681
e-mail: obec@mirova.cz
www.mirova.cz
Mateřská škola na Chutnovce – 481 322 982
Základní škola v Bělé – 481 322 055

Informace z obecního úřadu

Důležité telefonní kontakty:
158 – Policie ČR
156 – Městská policie
155 – Záchranná služba
150 – Hasiči
112 – Integrovaný záchranný systém
DPS v Bělé - 481 363 071 (072)

Na začátku roku vstoupil v platnost nový zákon o odpadech a další související zákony,
které v mnoha ohledech přináší do České
republiky revoluci v odpadovém hospodářství. Jedním z hlavních cílů nového zákona
o odpadech je předcházení vzniku odpadu,
omezování množství ukládaného odpadu
na skládky a vyšší míra třídění komunálních
odpadů. Mnoho změn a povinností, které
nová legislativa přináší, bude mít v následujících letech přímý dopad na obce a jejich
rozpočty. Proto je nutné se touto problematikou více zabývat.
Obec Mírová pod Kozákovem si za účelem
posouzení aktuální připravenosti na plnění povinností nového zákona o odpadech
nechala zpracovat analýzu odpadového
hospodářství od nezávislé poradenské společnosti ARCH consulting, s. r. o. Mezi hlavní
zjištění analýzy patří například podprůměrná produkce biologicky rozložitelného
a tříděného odpadu v přepočtu na jednoho
obyvatele ve srovnání s ostatními obcemi
ČR, což způsobuje nízkou míru separace
komunálních odpadů (poměr vytříděného
a skládkovaného nebo energeticky využitého odpadu). Na odpadové hospodářství
zároveň obec musela v roce 2020 doplácet
32 % výdajů, což tvoří více jak 600 tisíc Kč za
rok. Pakliže neprovedeme koncepční změnu, bude v důsledku nové legislativy míra

doplatku nadále růst. Naopak jako pozitivní
se jeví podprůměrná produkce směsného
komunálního odpadu.
Na základě výsledků analýzy bude ve spolupráci se společností ARCH consulting
v následujících měsících vytvořena strategie odpadového hospodářství obce, která
bude mít za cíl postupnými kroky změnit
a optimalizovat současný systém nakládání
s odpady v obci tak, aby byly splněny všechny zákonné povinnosti a minimalizovaly se
dopady nového zákona na rozpočet obce,
a tudíž i na výši poplatku za svoz odpadu od
občanů.
O všech budoucích změnách v systému
sběru a nakládání s odpady v obci budou
občané včas informováni, nicméně již dnes
je jisté, že bez spolupráce a většího zájmu
o danou problematiku ze strany občanů nebude možné splnit požadavky, které na nás
nová odpadová legislativa klade.
Každý majitel nemovitosti, která
stojí v obci Mírová pod Kozákovem
v současné době již s největší prav‑
děpodobností obdržel do své poš‑
tovní schránky dopis, který se týká
změny výše poplatku za odkládání
komunálního odpadu.
Povinností plátce je vyplnění formu‑
láře „Ohlašovací povinnost k místní‑
mu poplatku za odkládání komunál‑
ního odpadu z nemovité věci“ a jeho
odevzdání na OÚ do 26. 11. 2021 a to
osobně, poštou nebo naskenovanou
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podepsanou kopii na e‑mail: obec@
mirova.cz.

Formulář i s průvodním dopisem je
volně ke stažení na stránkách www.
mirova.cz nebo k vyzvednutí na OÚ
Mírová pod Kozákovem.

Ceník za komunální odpad 2022
Typ sazby

Poplatek za
kalendářní rok

Velikost nádoby

Četnost svozu

P

pytel 120 litrů

6 ks

540,- Kč

P1

pytel 120 litrů

12 ks

1080,- Kč

P2

60 litrů

1 x za 14 dní

1170,- Kč

P3

80 litrů

1 x za 14 dní

1560,- Kč

P4

110 litrů - plechová

1 x za14 dní

2145,- Kč

P5

120 litrů - plastová

1 x za 14 dní

2340,- Kč

P6

110 litrů - plechová

1 x za 7dní

4290,- Kč

P7

80 litrů

1 x za 7 dní

3120,- Kč

P8

110 litrů - plechová

kombinovaný 39 svozů

3218,- Kč

P9

120 litrů - plastová

kombinovaný 39 svozů

3510,- Kč

P10

120 litrů - plastová

1 x za 7 dní

4680,- Kč

P11

240 litrů

1 x za14 dní

4680,- Kč

P12

240 litrů

1 x za 7 dní

9360,- Kč

P13

Pytel 120 litrů

1 ks

90,- Kč

P14

Pytel 60 litrů

1 ks

45,- Kč

počet osob
v nemovitosti
žijících

POVINNÝ min.
objem litrů/měsíc

1

60

2

120

3

180
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4

240

5

300

6

360

7

420

8

480

9

540

TŘÍDÍME ODPAD!!!
Na OÚ Mírová pod Kozákovem jsou
ZDARMA k dispozici pytle na tříděný od‑
pad:
•
•
•
•
•
•

nápojové kartony,
kovové obaly,
plast z domácností,
papír,
plastové lahve od nápojů,
textil.

Pytle s vytříděným odpadem můžete od‑
kládat vždy v neděli (v pondělí je svozový
den) u zvonů na tříděný odpad, které jsou
umístěny na následujících stanovištích:
•
•
•
•
•
•
•
•

Chutnovka na návsi,
Sekerkovy Loučky na návsi,
Bělá parkoviště u bývalého ŽBS,
Bělá Záholice – parkoviště,
Bělá – u prodejny potravin
Vesec u sokolovny,
Smrčí u hasičárny,
v Loktuších u hasičárny je zvon pouze na
sklo.

NEPLEŤME SI STANOVIŠTĚ S TŘÍDĚ‑
NÝM ODPADEM SE SBĚRNÝM MÍS‑
TEM NA NADMĚRNÝ, POPŘ. SMĚSNÝ
KOMUNÁLNÍ ODPAD!
Na každém sběrném místě se nachází odpad, který tam nepatří. Největším problé-

mem i nadále zůstávají stanoviště v Bělé
u bývalého ŽBS, v Bělé u prodejny potravin
a v Záholicích na parkovišti. Zde to téměř každý týden vypadá jako na černé skládce nepotřebného nadměrného odpadu a domovního odpadu, který se občanům nevejde do
popelnice! Někteří obyvatelé ke kontejnerům odkládají objemnější odpad, který mají
odvézt na sběrné místo ke skladu u obecního úřadu nebo zmenšit jeho objem tak, aby
ho bylo možné umístit do vybrané nádoby.
Odkládáním jakéhokoliv odpadu mimo nádoby na tříděný odpad se občané dopouští
založení černé skládky a tudíž přestupku. Za
ten lze dostat ve správním řízení nemalou
pokutu.
Žádáme všechny občany, aby na stano‑
vištích s tříděným odpadem neodkládali
směsný komunální odpad.
Pro směsný odpad jsou určeny popelnice,
popř. pytle. Pro nadměrný odpad je na sběrném místě u skladu obecního úřadu k dispozici velký kontejner vždy první sobotu
v měsíci od 9:00 do 10:00 hod. Nedaleko je
i sběrný dvůr v Turnově a taktéž kompostárna, do které můžete zdarma odvézt biodpad.
Do kontejnerů na tříděný plast i papír je
třeba odpady „sešlápnout“ (veškeré krabice i ty nadměrné od TV, lednic a dalších
spotřebičů je potřeba rozložit či natrhat
a PET lahve sešlápnout). Kromě pořádku tak
zároveň šetříme místo v kontejnerech, které
tak budou méně přeplněné.
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pouze občané obce Mírová pod Kozákovem, ale i naprosto cizí občané pravděpodobně z okolních obcí. Z tohoto důvodu
plánujeme rozšířit kamerový systém i na
ostatní sběrná místa v obci.

Prostor u skladu obecního
úřadu je monitorován
kamerovým systémem se
záznamem.
Kontejner na objemný odpad bude moci
využít pouze občan, který má v obci Mírová pod Kozákovem trvalý pobyt, popř. chalupu, a platí zde poplatky za odpady. Vjezd
do areálu obecního skladu bude umožněn
pouze po předložení občanského průkazu.
K tomuto kroku jsme byli nuceni přistoupit
na základě kamerových záznamů, na kterých bylo zjištěno, že kontejner nevyužívají

Děkujeme všem občanům,
kteří třídí odpad, a
pomáhají tím snižovat
nejen náklady obce, ale od
roku 2022 i své náklady na
svoz odpadu.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky konané ve dnech 8.10. – 9.10.2021
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Liberecký kraj
Okres: Semily
Obec: Mírová pod Kozákovem
Okrsky
celkem

zpr.

v%

4

4

100,00

Strana
číslo název
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Voliči
Vydané
v
obálky
seznamu
1 343

973

Volební Odevzdané Platné
účast
obálky
hlasy
v%
72,45

973

967

%
platných
hlasů
99,38

Platné hlasy

3

VOLNÝ blok

19

1,96

4

Svoboda a př.
demokracie
(SPD)

88

9,10

celkem

v%

1

Strana zelených

11

1,13

2

Švýcarská
demokracie

2

0,20
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5

Česká str.
sociálně
demokrat.

44

4,55

15

Urza.cz:
Nechceme vaše
hlasy

1

0,10

Zastupitelstvo obce Mírová pod Kozáko‑
vem pověřuje:

7

ALIANCE
NÁRODNÍCH SIL

2

0,20

16

Koruna Česká
(monarch.strana)

2

0,20

1.

8

Trikolora
Svobodní
Soukromníci

29

2,99

17

PIRÁTI a
STAROSTOVÉ

209

21,61

18

2,48

Aliance pro
budoucnost

4

0,41

Komunistická str.
Čech a Moravy

24

9

20

ANO 2011

167

17,26

21

Otevřeme ČR
normálnímu
životu

3

0,31

10

Hnutí Prameny

0

0,00

12

PŘÍSAHA
Roberta Šlachty

34

3,51

13

SPOLU – ODS,
KDU-ČSL, TOP 09

328

33,91

Výpis z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Mírová
pod Kozákovem konaného dne
21. 10. 2021 na OÚ Mírová pod
Kozákovem.
Zastupitelstvo obce Mírová pod Kozáko‑
vem po projednání souhlasí:

Z jednání zastupitelstva

Výpis z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Mírová
pod Kozákovem konaného dne
19. 8. 2021 na OÚ Mírová pod
Kozákovem.
Zastupitelstvo obce Mírová pod Kozáko‑
vem po projednání souhlasí:
1.

Starostu obce přípravou Obecně závazné vyhlášky dle nového zákona o odpadech.

S proplacením 10 lekcí plaveckého výcviku pro 26 dětí z MŠ na Chutnovce
a zaplacením dopravy na výcvik do Turnova a zpět.

2.

3.

S výjimkou do 4 dětí na třídu z počtu
stanoveného prováděcího předpisu od
1. 9. 2021 ve školním roce 2021/2022
z důvodu vyššího počtu předškoláků
s povinnou předškolní docházkou.
S podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodou o umístění stavby s firmou ČEZ
Distribuce, a. s. na p. p.č. 2420 v k.ú. Bělá
u Turnova.

Zastupitelstvo obce Mírová pod Kozáko‑
vem nesouhlasí:
1.
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S vydáním Obecně závazné vyhlášky
o regulaci hlučných činností v nevhodnou dobu.

1.

S plánem inventur na rok 2021.

2.

S Obecně závaznou vyhláškou obce Mírová pod Kozákovem č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

3.

S vyvěšením záměru přenechat do
užívání plochu o výměře 1,36 m2 na
p. p.č. 1886/2 v k.ú. Loktuše a 1,36 m2
na p. p.č. 41/13 v k.ú. Bělá u Turnova za
účelem umístění boxů na výdej a příjem zásilek.

uvedené v ustanovení par. 10 odst. 3
písmena b) a c) zákona č. 420/2004 Sb.
2.

Zápis z dílčího přezkoumání Svazku
obcí Mírová pod Kozákovem. V rámci
přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení par. 10 odst. 3
písmena b) a c) zákona č. 420/2004 Sb.

3.

Zprávu finančního výboru ze dne
21. 10. 2021.

4.

Zprávu kontrolního výboru ze dne
21. 10. 2021.

Dům s pečovatelskou
službou Bělá

Zastupitelstvo obce Mírová pod Kozáko‑
vem bere na vědomí:
1.

Zápis z dílčího přezkoumání Obce
Mírová pod Kozákovem. V rámci přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky
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U nás v DPS se chystáme na krásný podzimní čas a doufáme, že nám ještě vyjde nějaký
výlet do okolí.
V září jsme si opekli buřty, poseděli s hudbou a udělali si krásné sobotní odpoledne.
V listopadu si pojedeme pro III. posilující
dávku očkování pro naše seniory, kterou
nám zajistil Krajský úřad Libereckého kraje.
Očkovat nás přijede pan doktor Pospíšil.
Od listopadu přivítáme nového nájemníka
do bytu č. 32.
Na zimu už chystáme naše kroužky vaření,
zpívání, cvičení a další akce, a tak doufáme,
že to situace dovolí.
Jitka Havlíčková, vedoucí DPS v Bělé

Obecní knihovna
Milí čtenáři,
s příchodem podzimu a zimy přibývá času
stráveného doma a pro mnohé z nás to znamená i více času na čtení. Stále se pro vás
proto snažíme doplňovat knižní fond tak,
aby si v knihovně přišli na své čtenáři všech
žánrů. V poslední době se nám podařilo rozšířit sekci sci‑fi, populárních severských detektivek a hororů, především od Stephena
Kinga. Doplnili jsme také oblíbené historické romány, například rodinné ságy Panský
dům či Kavárna u Anděla, nebo knihy Hany

Whitton, jež se ve svých knihách věnuje významným ženám z české historie. Nezapomínáme ani na současné české autory, kde
stojí za zmínku kniha Petry Soukupové Věci,
na které nastal čas či román z hornického
prostředí konce devatenáctého a počátku
dvacátého století Šikmý kostel I. a II. od Karin Lednické. Právě tato série se především
u našich čtenářek těší velké oblibě, a tak netrpělivě vyhlížejí vydání třetího dílu.
Postupně se snažíme rozšiřovat i fond reportážní literatury, kde za přečtení rozhodně
stojí Pravdivé svědectví o životě v KLDR
od koreanistky Niny Špitálníkové, která za
tento počin získala Magnesii Literu a dále
knihy z edice Prokletí reportéři nakladatelství Absynt. Prostřednictvím Ganbare!
Workshopy smrti se můžete podívat do
Japonska, země, kde je hrozba katastrof každodenní realitou a běžný život doprovází
neustálý stín smrti; v knize Ku‑klux‑klan:
Tady bydlí láska zase zjistit, co to vlastně
Ku‑klux‑klan je a jak je vůbec možné, že myšlenky (děsivé obrazy hořících pochodní a bílých hábitů) zdánlivě nepatřící do 21. století
jsou stále živé a v rozkvětu.
Trochu specifickou skupinou reportážní literatury jsou knihy rozhovorů z nakladatelství
Vyšehrad, které přináší věcné, profesionální
a nebulvarizující rozhovory s významnými
osobnostmi českého kulturního, společenského a vědeckého života. Velmi zajímavý
je například rozhovor nesoucí název Kdo
ví, kde budu zítra s novinářem Tomášem
Etzlerem, který popisuje své zkušenosti ze
Spojených států, Afghanistánu či Číny. Od
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tohoto autora máme v plánu v příštím roce
pořídit i jeho nejnovější knihu Novinářem
v Číně, kde se věnuje příběhům obyčejných
lidí a událostem, jež se vládnoucí komunisté
snaží před světem ukrýt.
Stále pro Vás máme otevřeno každý
čtvrtek od 16:30 do 17:30 hod.! Na‑
jdete nás v nových prostorách ve‑
secké školy, nalevo v přízemí vedle
kadeřnictví.
Těšíme se na Vás a věříme, že si u nás
v knihovně jistě vyberete knihu, která vám
zpříjemní dlouhé zimní večery.

Hrad Rotštejn
Na hrad Rotštejn a do Klokočských
skal zavítaly revalidátorky UNESCO
Dne 26. 10. 2021 navštívily hrad Rotštejn
a Klokočské skály paní Kristin Rangnes, prezidentka sítě evropských geoparků, z norského geoparku UNESCO „Gea Norvegica“
a paní Elena Mateo ze španělského geoparku UNESCO „Ostrovy Lanzarote a Chinijo“.
Stalo se tak v rámci revalidace značky „Globální geopark UNESCO Český ráj.
Obě dámy se zajímaly o dlouholeté dobrovolnické působení a rozsáhlé aktivity spolku
Ochrana Klokočských skal v širší oblasti Podkozákovska, spolupráci spolku s místními
obyvateli, obcemi a odborníky. Velkou pozornost věnovaly aktivitám spolku směrem

ke zdravotně znevýhodněným a hendikepovaným. Tedy realizaci projektu Tichá stezka
Klokočskými skalami, stezka nevídaná a projektu Tichý hrad Rotštejn v návaznosti na
haptické prohlídky památky a pracovní listy
k oběma aktivitám určené dětem a mládeži.
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Na obou těchto aktivitách se jako partner
podílí Geopark Český ráj.
Obě dámy s doprovodem si prohlédly hrad,
ocenily dlouhodobou a soustavnou péči
spolku o historickou památku i přírodní
rezervaci Klokočské skály a sakrální památky v okolí. Zaujaly je repliky historických
nádob, které spolek získal díky dlouholeté

spolupráci se slovenskými partnery z hradu
Čabraď a hmatový erb i skutečnost, že tyto
předměty jsou na Rotštejně návštěvníkům
k dispozici v rámci běžných i speciálních prohlídek a slouží i k hravému učení pro školní
skupiny. Následovalo projití části Tiché stezky Klokočskými skalami, stezky nevídané,
kde si hodnotitelky vyzkoušely funkčnost
QR kódů s překlady do Českého znakového
jazyka a popisů v Braillově písmu.

Nominaci na cenu by si tak zasloužili opravdu všichni,“ řekl k tomu ředitel ZZS LK Luděk
Kramář. Je to tedy cena pro nás všechny
a my za ni děkujeme!

Podle bezprostřední reakce během návštěvy a zápisu v Pamětní knize hradu Rotštejn
mohu soudit, že se revalidátorkám v kraji
pod Kozákovem velmi líbilo.

Mobilní aplikace

Hana Talli Hlubučková,
Kastelánka hradu Rotštejn

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
Cena Asociace zdravotnických
záchranných služeb pro ZZS LK
Každý rok Asociace zdravotnických záchranných služeb (AZZS) oceňuje pracovníky
jednotlivých záchranek. My jsme si odvezli
cenu pro všechny naše zaměstnance. Oproti předchozím letům se totiž vedení ZZS LK
rozhodlo nenominovat nikoho konkrétního.
„Dlouho jsme zvažovali, koho za ZZS LK za
uplynulý rok nominovat a nakonec jsme se
rozhodli konkrétní nominaci nedávat. Vážíme si toho, že celý uplynulý rok jsme zvládli
se ctí a že jsme fungovali jako jeden velký
sehraný tým. Každý jedinec v něm měl svou
nezastupitelnou roli, všichni dělali svou prá-

Zdravotnická záchranná
služba Libereckého kraje
příspěvková organizace
Klášterní 954/5, 460 01 Liberec
IČO: 467 44 991
tel.: +420 485 218 500
GSM: +420 601 086 889
e-mail: georgiev@zzslk.cz
ID DS: bgpmvs6
www.zzslk.cz

Asociace zdravotnických záchranných služeb (AZZS) ceny uděluje od roku 2014. Včera bylo uděleno třináct cen AZZS ČR, z toho
dvě in memoriam.

Představujeme naši novou službu pro občany a návštěvníky naší obce.
Chcete být informováni o aktualitách z našeho webu? Chcete mít k dispozici důležité
informace z obce ve vašem chytrém telefonu?
Právě pro vás je určena naše nová mobilní
aplikace – V OBRAZE.

ce. Do aplikace se nemusíte registrovat, neposkytujete žádná osobní data.

Jaké informace v aplikaci najdete?
•
•
•
•

Pozvánky na kulturní a sportovní akce,
fotogalerie,
aktuality,
záznamy z úřední desky.

Co k aktivaci aplikace potřebujete?
• Mít chytrý telefon nebo tablet
s operačním systémem Android či iOS,
• přístup na internet,
• místo v úložišti telefonu cca 13 MB.

Jak si aplikaci stáhnout z Google
Play nebo z App Store?

ci na 100 procent. Všichni se dělili o nápady
a pomáhali nejen pacientům, ale i kolegům.
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Aplikace vám přináší přehled aktualit
z webu naší obce, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných
akcích a můžete si prohlédnout fotografie
nebo dokumenty vyvěšené na úřední des-

1. Ve vašem telefonu si otevřete aplikaci
Obchod Play nebo App Store.
2. Do vyhledávacího okna zadejte název
„V OBRAZE“.
3. Klikněte na Instalovat.
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Inzerce
4. Po nainstalování klikněte na položku
Otevřít (povolit oznámení).
5. Po otevření přidejte vaši obec. Lze sledovat i více obcí a měst.
6. Po výběru obce se data z webu automaticky nahrají do aplikace.

• evidenci obyvatel;

Služby Czech point, ověřování

• služby Czech POINT např.:
- výpis z katastru nemovitostí LV,
- snímky katastrálních map, které slouží
jako originály a není nutno pro tyto
snímky jezdit na Katastrální úřad
do Semil (nově),
- výpis z bodového hodnocení řidiče,
- výpis z insolventního rejstříku,
- výpis z veřejného rejstříku (obchodní
rejstřík, spolkový rejstřík, nadační
rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík
společenství vlastníků jednotek
a rejstřík obecně prospěšných
společností),
- výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů,
- výpis z živnostenského rejstříku,
- rejstřík trestů,
- výpis z rejstříku trestů právnických osob
- agendy ISDS (zřízení datové schránky).

Obecní úřad poskytuje následující
služby:

Příspěvky do zpravodaje

Aplikaci si můžete stáhnout pomocí odkazů,
nebo QR kódů.

Více informací, například jak nastavit sledování naší obce v aplikaci najdete na www.
aplikacevobraze.cz.

• ověřování pravosti podpisu, shodu opisu
nebo kopie s listinou;
• výdej pytlů na tříděný a komunální odpad;
• příjem plateb místních poplatků:
za odpady, psy, z ubytovací kapacity,
z rekreačního a lázeňského pobytu;
• příjem plateb za vodné a stočné;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

PNEUHOTEL *SEZÓNNÍ USKLADNĚNÍ PNEU *(brzdy,
VEŠKERÉ MECHANICKÉ OPRAVY tlumiče,
podvozkové
části...)
*řídících jednotek BOSCH
DIAGNOSTIKA
*osobních a dodávkových vozů
PNEUSERVIS do Ø 24" vč. vyvážení
značek
OBJEDNÁVKY PNEU *všech
+ české protektory
OPRAVY MOTORŮ, VÝMĚNY ROZVODŮ
OPRAVY A VÝMĚNY SPOJEK
VÝMĚNY PROVOZNÍCH KAPALIN
OPRAVY, ČIŠTĚNÍ A DESINFEKCE
KLIMATIZACÍ VOZIDEL

Vaše názory, připomínky, podněty, pozvánky nebo inzeráty můžete zasílat na adresu:
obec@mirova.cz. V rámci možností je budeme uveřejňovat.

Žádáme majitele psů, aby z důvodu
bezpečnosti nenechávali své psy vol‑
ně pobíhat po vsi.
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AUTOSERVIS / PNEUSERVIS
Chutnovka 76 • 603 769 446 • ales.roszman@seznam.cz
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Periodický tisk územního samosprávného celku
vydává
Obec Mírová pod Kozákovem
Chutnovka 36, 511 01 Turnov, IČO: 00275913
www.mirova.cz, e-mail: obec@mirova.cz
Tel.: 481 321 677, 481 321 681
evidováno Ministerstvem kultury ČR pod ev. č. MK ČR E 20577
Zpravodaj vychází 4× za rok
Uzávěrka vydání 3/2021 byla 30. 10. 2021
Tisk: Tiskárna a Knihárna Zaplatílek, Vesec 66
Distribuce: Česká pošta, s. p.
výtisk je dodáván zdarma do každé domácnosti v obci Mírová pod Kozákovem

