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

VEŘEJNÁ SBÍRKA NA POMOC JIŽNÍ MORAVĚ
Obec Újezd vyhlašuje veřejnou sbírku na pomoc jižní Moravě. Občané mohou
zasílat finanční prostředky na účet obce založený pro tuto sbírku u KB, a.s.
č. ú. 123-4564770287/0100, VS 1111, nebo do pokladny obecního úřadu
od 1. 7. 2021 do 31. 7. 2021. Finanční prostředky budou převedeny přímo na
účet postižené obce, kterou vybere zastupitelstvo na veřejném zasedání.
Zároveň rozhodne o příspěvku z rozpočtu obce.
ODPADY 2021
Splatnost poplatku za odpady ve výši 750,- Kč za osobu je do 30. 6. 2021.
Upozorňujeme občany, kteří tento termín nedodrželi, aby neprodleně poplatek
uhradili. V opačném případě se vystavují nebezpečí, že jim tento poplatek bude
dle místní vyhlášky č. 3/2020 navýšen až na trojnásobek.

ODEČTY VODNÉHO
V současné době se provádí odečty vody. Žádáme proto občany, aby umožnili
vstup odečtového pracovníka k vodoměrům.
Vyúčtování vodného bude v srpnu.

SBĚRNÝ DVŮR HOŘOVICE
Občané naší obce mohou bezplatně využívat Sběrný dvůr v Hořovicích, který se
nachází v areálu bývalého Školního statku v Pražské ulici (při výjezdu z města směrem
na Lochovice). K prokázání, že jsou z Újezdu, musí předložit občanský průkaz.
Omezení odběru:
•
•
•
•
•

8 ks pneumatik na osobu/rok
1 500 kg na osobu/rok - stavebních odpadů (cihly, beton, tašky, keramické
výrobky na bázi sádry, demoliční)
50 kg na osobu/rok odpad s azbestem: - zabalený v neprodyšném obalu
a označený odpad s azbestem.
chladničky, pračky, myčky musí být kompletní - musí mít chladicí agregát,
motory, ap.
do odvolání není na SD odebírána zemina

Provoz sběrného dvora:
Po
Út
St
Čt
Pá
So

zavřeno
8:00 do 17:00 hodin
8:00 do 16:00 hodin
8:00 do 17:00 hodin
8:00 do 16:00 hodin
8:00 do 12:00 hodin

Telefonní čísla: 725 796 029, 601 594 888

Dovolená na obecním úřadě
7. 7. 2021 bude z důvodu čerpání dovolené obecní úřad uzavřen.
Dovolená v prodejně COOP
Z důvodu čerpání dovolené je prodejna COOP od 7. 7 . do 10. 7. 2021 uzavřena.
5. 7. a 6. 7. 2021 otevřeno od 7.00 – 11.00 hodin.
Připravované akce:
Červenec – veřejné zasedání, termín bude zveřejněn na úřední desce
29. 8. 2021 – letní kino pro děti – název filmu bude upřesněn v srpnu

Hezké prázdniny a příjemnou dovolenou přeje

Alena Frühaufová
starostka obce

Srpen 2021

