Hlášení obecního úřadu dne 11. července 2018
1. Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje, že v červenci se

neobjíždí.
2. Svoz popela bude ve středu 11. 7. 2018. Další 25.7. 2018. Svoz nápojového
kartonu: 29. 6. 2018, 21.9.2018,14.12.2018.
3. Zahradnictví Kolmačka Lipovec nabízí již k prodeji přísady salátu a
kedluben. Dále různé druhy substrátů, hnojiv a semen.
4. Kovošrot Dolák zahajuje 31. března 2018 výkup železného šrotu.
5. Mlékárna Otinoves oznamuje svým zákazníkům prodloužení pracovní doby v

jejich podnikové prodejně od 4.6. – 31.7.2018 a to pondělí – pátek od 8:00 –
16:30 a v sobotu od 8:00 – 12:00..“

6. Upozorňujeme občany, aby nedávali nápojové kartony ke sběrným místům

příliš brzy. Připomínáme, že svoz těchto nápojových kartonů je jen jednou za
3 měsíce, vždy na konci čtvrtletí, takže další bude až poslední týden v červnu,
tj. 29.6.2018. Tím, že někteří jedinci dávají kartony na sběrná místa už nyní,
dochází ke znečištění obce, kdy jsou kartony rozfoukány po okolí a roztahují
je psi a kočky. Děkujeme za pochopení.
7. Znovu upozorňujeme občany, aby dodržovali obecně závaznou vyhlášku
č.1/2013, kde je zakázáno používat veškeré hlučné stroje a přístroje mimo
vypsané svátky i o všech nedělích. Pro ty, kteří tomu nerozumí je zakázáno o
všech nedělích používat elektrické i motorové sekačky trávy, křovinořezy,
elektrické a motorové pily, štípače dřeva, vrtačky, míchačky a další jiná
hlučná motorová i elektrická zařízení, která narušují ostatním občanům
nedělní pohodu a klid. Někteří arogantní jedinci, kteří tuto vyhlášku ignorují,
ať si uvědomí, že velká většina našich občanů chce mít v neděli ticho a
odpočinek od všeho hluku. Ti, které takoví jedinci ruší, až se nebojí zavolat
policii ČR a oznámí porušení vyhlášky a narušování sousedských vztahů.
8. Upozorňujeme občany, že platbu za stočné 2018 lze platit na účet číslo:

115-279500247/0100 do 30.9.2018.Variabilní symbol je číslo domu. Částka
za osobu je 1558,- Kč
9. MUDr. Bilík (ženský lékař) ordinuje v Otinovsi 12. 7. 2018 od 12.30-13.30 hodin.

