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ZPRAVODAJ Města Vlašimi - č. 8 / 2009

Tříkrálová sbírka
Farní charita Vlašim oznamuje, že ve Vlašimi proběhne od soboty 2. ledna 2010 do pondělí 11. ledna Tříkrálová sbírka 2010.
Pomáháme tak potřebným lidem u nás i v cizině.

Z Městské knihovny Vlašim
Půjčovní doba v prosinci
Čtvrtek 24. prosince - ZAVŘENO , Pátek 25. prosince - ZAVŘENO, ve dnech 28. 12. 2009 až 1. 1.2010 - ZAVŘENO.
Běžný provoz bude zahájen od pondělí 4. ledna 2010.
Vánoce jsou pro mnohé z nás těmi nejkrásnějšími svátky v roce. Přejeme nejen našim čtenářům, ale i Vám všem,
ať i ty letošní Vánoce jsou pro Vás plné lásky, porozumění a spokojenosti a ať rozzáří ve Vašich duších světlo, pohodu a klid.
Pracovnice městské knihovny

Volejte 158!
Tahle dobře míněná rada zazněla z úst velitele Obvodního oddělení Policie ČR ve Vlašimi Bc. Milana
Macha na besedě s názvem „Bezpečí pro seniory“ ve středu 11.11.2009 hned několikrát. Občany seznámil
se zásadami bezpečného chování a prevence kriminality na příkladech trestných činů, které se staly nejen ve
Vlašimi, vysvětlil, že důvěřovat neznámým lidem a uvěřit jejich smyšleným historkám a lákavým nabídkám
se nevyplácí. Terčem těchto podvodníků se stávají zejména lidé starší, mnohdy žijící osaměle. Apeloval na
občany, aby neváhali a hlásili policii každé takové podezřelé jednání.
Praktickou ukázku ze zásahu strážníků Městské policie Vlašim si pro účastníky besedy připravil jejich
velitel David Osička. Místnost ztichla při promítání záznamu z bezpečnostní kamery MKDS (městského
kamerového a dohlížecího systému), který byl pořízen o víkendové noci. Díky monitorování prostoru na
Komenského ulici a zásahu hlídky MěP byl vyřešen případ vandalství do několika minut. Účastníci besedy
oceňovali zejména výchovný charakter řešení, kdy došlo k navrácení rozkopaných odpadkových košů na
původní místo zjevně opilými osobami. Velitel David Osička představil MKDS a informoval o místech
umístění kamer a o jejich monitorovací schopnosti.
Besedu uspořádali zaměstnanci města
v rámci projektu Prevence kriminality na
Vlašimsku a spojili ji i s prezentací činnosti
odboru sociálního a zdravotního v oblasti
sociální péče o osoby se zdravotním postižením.
Na místostarostu Karla Kroupu se mohli
účastníci besedy obrátit se svými četnými
dotazy a podněty týkajícími se života ve městě.
Mgr. Pavla Kovalská,
vedoucí odboru sociálního a zdravotního
Projekt je financován z Programu prevence
kriminality Krajského úřadu Středočeského kraje.
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Od začátku roku 2010 se mýtné v Česku rozšiřuje i na dodávky a malé kamiony
Užitečné rady, tarifní tabulky, mapy a dokumenty ke stažení jsou připraveny na portálu
Řidiči dodávek, v lednu pozor!
www.mytocz.cz, k dispozici je také 24hodinová bezplatná infolinka 800 698 629 (800 MYTOCZ).
Některá vozidla s hmotností nad 3,5 tuny jsou
Povinnost platit mýtné na dálnicích, rychlostních silnicích a vybraných komunikacích 1. třídy se
od 1. ledna 2010 rozšiřuje na všechna vozidla, jejichž povolená hmotnost přesahuje 3,5 tuny (u dosud vybavena dálničním kupónem z roku 2009,
souprav je určující pouze hmotnost tažného automobilu). Mělo by se jednat až o 80 tisíc malých jehož platnost vyprší až v průběhu nebo na konci
nákladních vozidel a dodávek z okolních zemí a z tuzemska, které slouží především drobným a ledna. Aby nedošlo k souběhu časového a
středním podnikatelům pro zásobování obchodní sítě a firem či expresní přepravu zboží. Lehčí výkonového zpoplatnění, vzniká těmto vozům
dodávky tak následují kamiony s hmotností 12 tun a výše, které platí mýtné již tři roky a za tu dobu od povinnost platit mýto na dálnicích a rychlostních
silnicích až po skončení platnosti jejich dálničního
nich stát vybral 17 miliard korun.
Výška tarifu za ujetí jednoho kilometru se liší podle typu použité silnice, počtu náprav vozu a jeho kupónu. Nejpozději od 1. února 2010 musí mýtné
emisní kategorie, případně podle denní doby. Povinnou palubní jednotku pro placení mýtného si platit všichni uživatelé silnic s auty nad 3,5 tuny
řidiči nebo provozovatelé vozidel pořizují na více než 250 označených distribučních, nejčastěji hmotnosti. Doporučuje se, aby si řidiči ponechali
čerpacích stanicích, nebo kontaktních místech, které jsou umístěny v krajských městech. Na místě druhý díl dálničního kupónu pro případnou
zaplatí vratnou zálohu 1.550 Kč, a poté si nepřenositelnou elektronickou krabičku umístí na přední reklamaci.
sklo mimo stěrače tak, aby nepřekážela ve výhledu.
Před pořízením palubní jednotky by si řidič měl rozmyslet, jaký platební kanál pro něj bude nejvhodnější. Zda bude platit mýto dopředu (tzv. PrePay), tedy
že si bude do jednotky nabíjet potřebnou částku ještě před jízdou, nebo zaplatí až následně (tzv. PostPay), například na fakturu. Zmiňovaná distribuční místa
slouží pro řidiče, kteří platí mýto dopředu. Při první registraci potřebují osvědčení o technickém průkazu, řidičský průkaz, doklad o emisní třídě a vyplněný
registrační formulář. Kontaktní místa slouží naopak pro uživatele, kteří chtějí platit mýto následně, například na fakturu. Ti potřebují k první registraci
živnostenský list /výpis z OR/ průkaz totožnosti, kopii technického průkazu, doklad o emisní třídě a vyplněnou Dohodu o podmínkách následného placení.
Před jízdou už zbývá jen zkontrolovat, zda počet náprav deklarovaných na instalované palubní jednotce odpovídá skutečnosti.
-M.E.-

