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 ve středu 14. 9. 2022 od 17.30
hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Program:
1. Zahájení
2. Schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu Homogenizace krajské dopravní infrastruktury a uzavření smlouvy
3. Rozpočtové opatření č. 4/2022
4. Závěr

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuji:
1. Volby do zastupitelstva obce Újezd se uskuteční:
v pátek dne 23. září 2022 od 14. 00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 24. září 2022 od 8. 00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb:
Volební místnost v budově Obecního úřadu v Újezdě, Újezd 34, 267 61 Cerhovice pro voliče
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Újezd
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České
republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České
republiky.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České
republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním
pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.

NABÍDKA KOMINICKÝCH SLUŽEB
Firma Wimík Praskolesy nabízí svoje služby ve dnech 30. 9. 2022 a
20. 10. 2022.
Přihlášky na obecním úřadě.
Cena služeb:
- kontrola spalinové cesty vč. protokolu 500,- Kč
- čištění komínového průduchu 180,- Kč

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ REVIZE ÚDAJE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun oznamuje, že
v souladu s katastrálním zákonem bude v katastrálním území Újezd u Hořovice obce
Újezd provedena revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem
v terénu.
Revize potrvá v období od 1. 10. 2022 přibližně do 31. 10. 2023.
Předmětem revize katastru jsou zejména zápisy staveb, druhů pozemků a způsobů
využití pozemků a typu staveb a způsobů využití staveb. Dále se reviduje průběh hranic
pozemků a oprávněnosti evidence sousedících parcel stejného vlastníka.
Neúčast vlastníka není na překážku provedení revize. Obecně je ale v zájmu vlastníka
se v případě přizvání revize účastnit, protože taková účast napomůže k lepšímu
vysvětlení a k rychlejšímu vyřešení zjištěných nesouladů. Vlastník tím může předejít
celé řadě komplikací souvisejících s nedodržením daňových, stavebních, katastrálních
a dalších předpisů. Pokud nejsou zjištěny u nemovitostí ve Vašem vlastnictví žádné
nesoulady, revizi katastru ve Vaší obci nemusíte ani zaznamenat.

UPOZORNĚNÍ – VYÚČTOVÁNÍ VODNÉHO
Žádáme ty občany, kteří dosud neuhradili vyúčtování za vodné, které bylo
splatné do 31. 8. 2022, aby tak neprodleně učinili.

Září 2022

Alena Frühaufová
starostka obce

