Informace z Obecního úřadu
1.6.2012
* Srdečně zveme všechny děti a jejich přátele na Dětský den,který se bude konat v neděli
3.6. od 13:30 na fotbalovém hřišti v Ovčárech.Jeho organizaci zajišťuje občanské sdružení
Copánek spolu s místním Sborem dobrovolných hasičů. Letos vás dětským dnem budou
provázet oblíbené postavičky Pata a Mata
Již tradičně žádáme hodné pekařky o darování dobrot do stánku. Všem dárcům mnohokrát
děkujeme.
* Myslivecké sdružení Dřísy - Ovčáry vás zve na Myslivecký den, který se koná v sobotu
2.6.2012 od 15,00 hodin tradičně v myslivně v Nedomicích. Čeká vás hudba, myslivecké
speciality a nápoje, tombola.
* Obecní úřad Nedomice pořádá humanitární sbírku starého šatstva pro Diakonii
Broumov, v termínu od 4.6. do 15.6. Věci můžete nosit na Obecní úřad mezi 8:00 a 14:00
každý den, pondělky také od 19:00 do 20:00. Jinak po domluvě s Jitkou Štyksovou na
606/357 436.Darovat můžete:Letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/, Lůžkoviny,
prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,Látky (minimálně 1m2), Domácí potřeby-nádobí bílé i
černé, skleničky- vše nepoškozené, Peří,péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky, Obuv
– veškerou nepoškozenou, Hračky – nepoškozené a kompletní.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.
* Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, oznamuje započetí
prací na obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do
digitální podoby. Obnovou katastrálního operátu NEJSOU dotčena vlastnická ani jiná práva
k nemovitostem. Součástí není také zjišťování průběhu hranic pozemků v terénu. Obnovený
katastrální operát bude v obci vyložen k nahlédnutí a občané vyzvání k jeho kontrole a
připomínkám. Současně s obnovou bude probíhat částečná revize katastru nemovitostí,
v některých případech mohou být vlastníci nemovitostí vyzvání k součinnosti s Katastrálním
úřadem. Tyto aktivity budou probáhat přibližně do konce dubna 2013.
* Na internetových stránkách obce jsme pro vás zpřístupnili mapový portál, pomocí kterého
lze prohlížet mapu obce, katastrální mapu, přistupovat do systému katastru nemovitostí a
získat informace například o číslech popisných a evidenčních.Mapový portál lze rozšiřovat o
další vrstvy informací, např. o inženýrské sítě, územní plán, historické mapy, zájmová místa
apod.Doporučujeme nahlížet v prohlížeči Mozilla Firefox.
* Na veřejném zasedání zastupitelstva, které se konalo 28.5., byl zvolen Stanislav
Fabiánmístostarostou obce. Od 1.6. je na Obecním úřadě zaměstnaná Lucie Liďáková
jako úřednice, na poloviční úvazek. Přejeme oběma hodně štěstí a úspěchů v jejich nové
funkci a práci 

