Informace z Obecního úřadu
13.1.2016

* V prvním letošním hlášení přejeme všem obyvatelům Nedomic úspěšný vstup do nového
roku, štěstí, zdraví, pohodu … 
* Společnost Jana Palacha ve Všetatech si Vás dovoluje pozvat na pietní akt u příležitosti
47.výročí jeho hrdinského činu, který se uskuteční 16.ledna 2016 od 14,00 hodin ve
Všetatech v sále bývalého kina.
* Základní škola Nedomice zve všechny předškoláky k zápisu do 1. třídy, který se
uskuteční ve středu 20.1. od 15:00 do 17:00. S sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.
* Vzhledem k zimní sezóně nabízíme občanům posypovou sůl k údržbě zledovatělých
chodníků před jejich bydlištěm. Zájemci si mohou s kbelíkem dojít na obecní úřad, kde jim
bude sůl zdarma nasypána. Děkujeme všem, kdo se podílí na úklidu sněhu z chodníků a
prohrnování komunikací traktory s pluhem, významně tímto obci pomáháte. Na úklid sněhu
pro letošní zimu byla uzavřena smlouva o provedení práce s panem Ladislavem Smolkou
z Ovčár.
Prosíme spoluobčany, kteří mají svody dešťové vody vyvedené na chodníky či silnici, aby je
z těchto míst odstranili a vodu zasakovali na vlastním pozemku, veřejnosti nedostupném. Dle
vyjádření Ministerstva vnitra není obec zodpovědná za nehody a úrazy na těchto místech.
* Myslivecké sdružení Dřísy-Ovčáry zve na Myslivecký ples, který se koná v pátek
15.1.2016 od 20:00 v sále na hřišti v Ovčárech. K tanci a poslechu hraje slupina Pavla Pilaře,
vstupné 100,- Kč. O půlnoci překvapení 
* Na obecním úřadě je připraven k nahlédnutí návrh územního plánu k veřejnému
projednání. Veřejné projednání se koná v pondělí 25. ledna 2016 v 15,30 hodin na Obecním
úřadě, přítomna bude pracovnice odboru územního plánování MěÚ Neratovice a paní ing.
arch. Vlasta Poláčková. Přijďte si včas prohlédnout, v jakém území se nachází vaše
nemovitosti.
* Zastupitelstvo obce se domluvilo, že gratulace našim spoluobčanům k jejich životnímu
jubileu budou v letošním roce předávány také za každý rok po překročení věku 85 let. Jsme
potěšeni, že již máme pěknou skupinku sousedů, kteří brzy dovrší 90 let. Přejeme hlavně
pevné zdraví.
* Známky na popelnice pro rok 2016 jsou v prodeji na obecním úřadě. Cena za svoz a
likvidaci komunálního odpadu je 600,- Kč/osoba do 79 let včetně/rok, od 80 let 300 Kč/rok,
rekreanti 600,- Kč/nemovitost. Poplatek je splatný do konce února spolu s poplatkem za psy
(100,- Kč/pes/rok). Platba je možná i převodem na účet č. 243 281 900/0300, do poznámky
uvést jméno a číslo popisné. Známku prosíme vylepit na popelnici!

* Již brzy se chystá otevření cukrárny p. Gruberové, přesný termín bude upřesněn po
kolaudaci 

