Hlášení – 03.06.2020
1. Úhradu místních poplatků (za odpady, ze psů) jsme v souvislosti s nouzovým stavem
prodloužili do konce června 2020. Platit lze hotově v pokladně OÚ nebo bezhotovostně.
Pro bezhotovostní úhrady místních poplatků (odpady, psi) jsou variabilní symboly pro
místní část Klešice: 1340 a číslo popisné, pro obyvatele Nákle: 13400 a číslo popisné. VS
najdete je i na stránkách obce. Bezhotovostní úhradu stočného provádějte dle údajů na
faktuře.
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. Tříděný odpad je třeba
před vhozením do popelnic či kontejnerů zmenšit. Plastové obaly, lahve i nápojové kartony
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 vedle nich. Odkládání tříděného odpadu do kontejnerů /plasty, papír) slouží pouze
pro obyvatele obce, nikoliv pro podnikající osoby.
3. Připomínáme majitelům několika posledních nemovitostí, kteří se ještě nenapojili na
kanalizaci, aby tak učinili co nejdříve. Současně 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. Firma Havelka uhelné sklady oznamuje, že akce jarní slevy uhlí s pásem a dopravou
zdarma končí v pondělí 15. června.
Závoz uhlí za původní cenu je možný i později, pokud budete mít u firmy Havelka záznam.
Domluvíte se na telefonu 602 489 489. Letáky s podrobnými informacemi jsou zveřejněny
ve vývěskách i na stránkách obce.
5. Ještě do 10.06.2020 můžete navštívit výstavu maleb a pyrografií s názvem "Kopie starých
mistrů", která představuje tvorbu amatérského umělce Václava Vlčka z Heřmanova
Městce. Výstava se koná v Galerii Dvojdomek, otevřena je vždy ve středu od 14 do 17
hodin, o víkendu v době od 10 do 12 a od 14 do 17 hodin.
Zprávy a informace jsou vyvěšeny na informačních deskách i elektronických stránkách obce.
OÚ Klešice

