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

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí 7. 9. 2020 od 18.00
hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Kontrola usnesení
Schválení přijetí dotace na kanalizaci
Schválení přijetí dotace na veřejné osvětlení
Rozpočtové opatření č. 3,4/2020
Různé
Diskuse
Závěr

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje plánované přerušení dodávky elektrické energie v úterý
15. 9. 2020 v době od 7.15 – 16.45 hodin – CELÁ OBEC.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Ve středu 23. 9. 2020 se v naší obci uskuteční SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU před
prodejnou Jednoty od 17.00 hod. do 17.30 hod.
Žádáme občany, aby tento odpad neodkládali na určené místo před příjezdem firmy
AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.
Nebezpečným odpadem se rozumí: aku baterie, ojeté pneumatiky, suché galvanické
články, vyřazené televizory, lednice, monitory PC, plechovky od barev nebo se zbytky
barev a laků, nádoby od motorových olejů, fridexu, oleje motorové, převodové,
zářivky, výbojky, zahradní chemie.
Svoz nebezpečného odpadu je pro občany bezplatný. Odvoz a likvidaci platí obecní
úřad. Právnické osoby platí dle ceníku.

Divadelní komedie Uklízečka
Zveme Vás na divadelní představení autora a herce Marka Šmieda „Uklízečka“.
které se koná ve středu 30. 9. 2020 v restauraci „NA VSI“.
Začátek v 19.00 hodin. Vstupné 100,- Kč.
Prodej vstupenek na obecním úřadě. Volných 20 vstupenek.

VYÚČTOVÁNÍ VODNÉHO
Oznamujeme občanům, kteří dosud nezaplatili vyúčtování vodného, které bylo
splatné do 28. 8. 2020, aby tak neprodleně učinili. Zálohy na další období se budou
platit v 10/2020, 1/2021 a 4/2021. Rozpis záloh je uveden na faktuře.
V případě zájmu, je možné zaslat fakturu na e-mail.
Žádáme občany, aby platili zálohy v termínech výše uvedených a částkách, které
mají uvedeny na vyúčtování. V případě, že budou zálohy zasílány za celý rok
najednou, budou Vám vráceny na účet, stejně tak, pokud bude zaplacena jiná než
daná výše zálohy.
Volby do zastupitelstva Středočeského kraje – oznámení o době místu konání voleb
Starostka obce Újezd podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev
krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají:
 v pátek dne 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
 v sobotu dne 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost na obecním úřadě,
Újezd čp. 34.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České
republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu
hlasování umožněno.
Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak
označené hlasovací lístky nové.

Září 2020

Alena Frühaufová
starostka obce

