Hlášení – 20.05.2020
1. Oznamujeme, že po včerejší dohodě s veterinárním lékařem se již tuto sobotu, 23. května
2020 uskuteční očkování psů. V Klešicích na návsi od 11.00 – 11.35 hod., v Nákli u
Hasičárny od 11.45 – 12.00 hod. Nezapomeňte na očkovací průkaz svého psa. V případě
mírného zpoždění vyčkejte příjezdu veterinárního lékaře. Současně je třeba dodržet
ochranná opatření.
2. Opakovaně žádáme občany, aby do nádob a kontejnerů na tříděný odpad dávali pouze to,
co do nich patří. Na každé nádobě je popis příslušného odpadu. Dále je třeba, aby před
odevzdáváním tříděného odpadu – zejména plastů a kartonových krabic všichni tento
materiál minimalizovali. Plastové obaly, lahve i nápojové obaly před vhozením do žlutého
kontejneru či žluté popelnice sešlápněte. Do modrých kontejnerů patří papír, lze do nich
dát i karton. Krabice a další kartonové obaly před vložením do kontejneru roztrhněte nebo
rozřežte na menší kusy, vejde se odpadu daleko více. Kartonový odpad se neúměrně
zvyšuje, neodkládejte tedy celé krabice do kontejnerů nebo ke sběrným místům.
3. Připomínáme majitelům několika posledních nemovitostí, kteří ještě nejsou napojeni na
kanalizaci, aby tak učinili co nejdříve. Současně je žádáme, aby před dokončením přípojky
na svých pozemcích, po usazení kontrolní šachtičky, o nahlášení na OÚ z důvodu
provedení kontroly před vlastním připojením na kanalizační řad. Připojení na kanalizaci je
možné po oboustranně podepsané smlouvě o odvádění splaškových vod, smlouvy jsou na
OÚ připraveny. V případě, že napojeni jste, přípojku užíváte a smlouvu nemáte
podepsanou, dostavte se, prosím, k podpisu co nejdříve.
4. V neděli o půlnoci skončil nouzový stav, přesto dále platí některá opatření. Na OÚ
v Klešicích máme ještě k dispozici dezinfekci na ruce. Máte-li zájem, přijďte si pro ni
s vlastní nádobkou.
5. Pokud jste v souvislosti s nouzovým stavem nestihli uhradit poplatky za svoz odpadů a
poplatek ze psů, můžete je uhradit do konce června 2020. Jsou stejné jako v loňském
roce. Poplatek za odpady činí 550,- Kč za poplatníka. Poplatek ze psů: za prvního psa
držitel hradí 100,- Kč, za druhého a každého dalšího psa 150,- Kč. Úhradu lze provést také
bezhotovostně. Pro místní poplatky (odpady, psi) jsou variabilní symboly uvedeny na
stránkách obce. Pro místní část Klešice je to 1340 a číslo popisné, pro obyvatele Nákle:
13400 a číslo popisné. Bezhotovostní úhradu stočného provádějte dle údajů na faktuře.
6. SDH Klešice oznamuje, že v souvislosti se stále trvajícím omezením hromadných akcí se
začátkem června letošního roku neuskuteční hasičská soutěž.
OÚ Klešice

