Hlášení – 19.08.2020
1. Pokud někdo z občanů nestihl uhradit místní poplatky za odpady a ze psů

v prodlouženém termínu, může je uhradit ještě do konce srpna 2020. Platit lze hotově
v pokladně OÚ nebo bezhotovostně. Pro bezhotovostní úhrady místních poplatků jsou
variabilní symboly pro místní část Klešice: 1340 a číslo popisné, pro místní část Nákle
13400 a číslo popisné. VS najdete i na stránkách obce v záložce Obecní úřad / Popis
úřadu. Poté budou rozesílány Platební výměry. Bezhotovostní úhradu stočného
provádějte podle údajů na faktuře.
2. Obecní úřad Klešice informuje, že jednání Zastupitelstva obce se koná ve středu, 26.

srpna 2020 od 19.30 hod. v Obecním domě v Klešicích. Program je vyvěšen ve
vývěskách a na elektronických stránkách obce.
3. ČEZ Distribuce oznamuje, že ve středu, 02.09.2020 bude přerušena dodávka

elektrického proudu v celé místní části Klešice v době od 07.30 hod. do 15.30 hodin a
dále ve čtvrtek, 03.09.2020 od 07.30 hod. do 15.00 hodin. Druhá odstávka se týká
pouze č.p. 29 a pozemku p.č. 312/3 (Lukavec). Oznámení jsou zveřejněna na klasické
i elektronické úřední desce. Tato informace se netýká místní části Nákle.
4. Připomínáme majitelům několika posledních nemovitostí, kteří se ještě nenapojili na

kanalizaci, aby tak po obdržené výzvě učinili co nejdříve. Současně je žádáme, aby
před dokončením přípojky na svých pozemcích připravené napojení nahlásili 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.
5. Žádáme občany, aby svá vozidla parkovali na vlastních pozemcích nebo na místech,

k parkování vozidel určených. Neparkujte prosím, na chodnících, komunikacích či na
obecních travnatých plochách. Tato místa neslouží k parkování vozidel. Rovněž je
nutné průběžně zachovat místo pro bezpečný průjezd vozidel záchranné služby, hasičů
a dalších složek IZS. Děkujeme za pochopení.

Zprávy a informace jsou vyvěšeny na informačních deskách i elektronických stránkách obce.
OÚ Klešice

