INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU V ÚJEZDĚ
tel. 311577562, e-mail: ujezd.cerhovice@tiscali.cz , www.ujezducerhovic.cz

OTEVŘENÍ KNIHOVNY
Od úterý 5. 5. 2020 je otevřena obecní knihovna od 17.30 do 19.00 hodin.

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Ve dnech 14. – 17. 5. 2020 se bude v naší obci konat sběr velkoobjemového
odpadu. Tímto odpadem se rozumí odpad, který nelze z důvodu velkého objemu
uložit do popelnic, kromě nebezpečného odpadu, železa, zeleného odpadu a stavební
suti.
Sběrné místo: na návsi.
Doba: od čtvrtka do pondělního rána.
Žádáme občany, aby odpad ukládali od zadní části kontejneru a snažili se ho
poskládat tak, aby se ho dalo do kontejneru uložit co nejvíce.
Sběr odpadu je pro občany bezplatný, bude hrazen z obecního rozpočtu.
Nebezpečný odpad bude letos až na podzim.
ZELENÝ ODPAD
Žádáme občany, aby zelený odpad odkládali pouze do kontejnerů k tomu určených.
Pokud je kontejner plný, je potřeba vyčkat až bude odvezen a nevytvářet černou
skládku vedle kontejneru.
OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Mateřská škola bude otevřena stejně jako základní škola. V současné době je dle
vládního nařízení termín otevření školy 25. 5. 2020.

ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ
Kominictví Wimík nabízí kominické služby:
- kontrola spalinové cesty vč. protokolu 500,- Kč
- čištění komínového průduchu
180,- Kč
Termín pátek 12. 6. 2020. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě.
Nabídka prodeje dřeva za zvýhodněné ceny
Lesy ČR, s.p. Lesní závod Konopiště, polesí Bezdědice nabízí za zvýhodněné ceny
k prodeji:
palivo jehličnaté SMRK 350,-/m3 (včetně 15% DPH)
224,-/prm (včetně 15 % DPH)
Uvedené ceny platí od 29. 4. 2020 do 31. 5. 2020.
Informace na tel.: 724 524 090

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE
ČEZ Distribuce oznamuje, že ve středu 6. 5. 2020 bude plánovaná odstávka v době od
8.00 – 15.30 hodin v těchto číslech popisných:
101, 102, 157, 183, 184, 186, 201, 202, 205, 207, 212, 213, 216, 220, 223, 226
a parc. číslo 739/3.

Připravujeme: veřejné zasedání 1. 6. 2020 od 18.00 hodin.
Podrobný program bude zveřejněn na úřední desce od 25. 5. 2020.

Květen 2020

Alena Frühaufová
starostka obce

