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Vážení spoluobčané,
na začátku roku 2019 Vám chceme poskytnout základní
informace ohledně naší obce a její správou.
Vedení obce Bílichov

Informace z obecního úřadu
Místní poplatky pro rok 2019
Poplatek za psa 50,-kč, v ceně poplatku je zahrnuta známka s č.p. a znakem obce.
Poplatek za psa lze uhradit i převodem na číslo účtu 26320141/0100, jako variabilní
symbol uvést příslušné číslo popisné VS - č.p.
Poplatek za hrobové místo je

80,-kč/5 let hrob malý
160,-kč/5 let hrob velký

Poplatek za komunální odpad se v obci od roku 2011 neplatí.
Nákup odpadových nádob: plastová/kovová popelnice 500,-kč, k dispozici na
obecním úřadě.

Svoz domovního odpadu je každý pátek v lichém týdnu.
Svoz bioodpadu od 5. 4. do 30. 10. každý pátek v sudém týdnu.

Provozní doba kontejneru pro majitele chalup a chat:
V zimním období říjen-duben každou neděli 14:00-16:00h.
V letním období květen-září každou středu 11:00-13:00h.
každou neděli 16:00-18:00h.

!!! Svoz nebezpečného odpadu 12. 5. a 6. 10. vždy od 9:00 - 11:00h. !!!

GDPR
GDPR je obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data
Protection Regulation neboli GDPR).
Představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském
prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému
zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. GDPR se týká všech firem
a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data
uživatelů
V souladu s evropským nařízením o ochraně osobních údajů GDPR, které
vstoupla v účinnost 25. května 2018, mají společnosti povinnost jmenovat
pověřence DPO (Data Protection Officer).
Základním posláním pověřence je být nezávislým garantem správného
nakládání s osobními údaji a také prostředníkem mezi organizací,
dozorovým orgánem a veřejností.
Pověřencem pro obec Bílichov je:
Marie Matičková
kontakt: +420 601 015 133
email: poverenec.bilichov@seznam.cz
úřední hodiny: středa od 11:00 - 13:00h - popřípadě po předchozí
telefonické domluvě
adresa: Bílichov 18, 273 74 Klobuky v Čechách
Kontaktní údaje pověřence by měly obsahovat informaci umožňující
subjektům údajů (dále jen občanům obce Bílichov) a dozorovým úřadům
jednoduchým způsobem ho zastihnout (poštovní adresa, vyhrazené
telefonní číslo a/nebo vyhrazená e-mailová adresa). Pro komunikaci s
veřejností lze, v odpovídajících případech, poskytnout další způsoby
komunikace, například vyhrazenou horkou linku nebo zvláštní kontaktní
formulář určený pověřenci na webu organizace.
Občané se mohou obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů ve
všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a
výkonem jejich práv podle tohoto nařízení.

Plánované akce pro rok 2019
16.2. 14:00

Masopust

9.3. 16:00

MDŽ

30.4. 17:00

Čarodějnice

1.6.

Mezinárodní den dětí

15.6. 11:00

Bílichovská Neckyáda

3.8.

Bílichovské slavnosti

21.9.

Drakiáda

9.11.

Lampionový průvod a Svatomartinská zábava

1. 12.

Mikulášská besídka a rozsvícení Vánočního
stromku

24.12. 14:00

Vánoční zpívání

1.1.

Novoroční ohňostroj

17:00

Změna programu vyhrazena.

Letos opět připravujeme Bílichovskou Neckyádu. Budete moci zase zazářit na
poli kreativity a bojovnosti a ukázat, co ve Vás je . Čeká na nás skvělá zábava,
soutěže pro děti, hodnotné ceny, občerstvení a posezení s kytarou.

Plánujeme i obecní výlet do parku Mirakulum.

.

Park Mirakulum ve středočeských Milovicích nabízí 10 hektarů originální
zábavy a volnočasových aktivit s množstvím nápaditých herních prvků.
Najdete u nás lesní hřiště a kontaktní zoo, obří trampolíny a houpačky, lanová
centra, podzemní chodby, prolézačky a v neposlední řadě i úzkokolejnou
železnici, která park propojuje se sousedním Tankodromem.

