Informace z Obecního úřadu
25.4.2017
* Zastupitelstvo obce srdečně zve na veřejné zasedání, které se koná zítra, tedy ve středu
26.4. od 19:00 v cukrárně. Hlavním bodem programu bude schválení účetní závěrky za rok
2016, dále schválení finančních příspěvků obce na čarodějnice, dětský den a máje, dále
schválení aktualizace projektové dokumentace k revitalizaci rybníka a jeho rozšíření o opravu
břehů, atd. Samozřejmě prostor bude věnován i vašim dotazům a připomínkám.
* Oznamování závad na lampách veřejného osvětlení bude jednodušší. Na internetových
stránkách obce jsme umístili tlačítko pro hlášení závad. Je umístěné vlevo pod bannerem
Rizika a nebezpečí – s nápisem „Sathea – hlášení závad VO“ Po zvětšení mapy obce označte
kliknutím příslušnou lampu. Naskočí rámeček s údaji o lampě a červeným tlačítkem Nahlásit
závadu. Po kliknutí se rozbalí nabídka s typem závady – vyberete z nabídky a potvrdíte dalším
červeným tlačítkem „Nahlásit závadu“. U lampy v mapě se objeví vykřičník, tímto je lampa
označená. K této aplikaci mají přístup i elektrikáři a přesně uvidí, která lampa je v poruše. I
nadále platí, že mi můžete ihned zavolat na 606 357 436, jednou za měsíc obec za tmy
objíždím sama.
* Státní pozemkový úřad dne 10.4.2017 dokončil aktualizaci bonitovaných půdně
ekologických jednotek (BPEJ) v katastrálním území Nedomice. Výsledkem aktualizace jsou
nové mapy BPEJ, které jsou platné od 10.4.2017.
* V souvislosti se zahájenou komplexní pozemkovou úpravou v katastrálním území Nedomice
a části k.ú. Všetaty Státní pozemkový úřad oznamuje vlastníkům pozemků, že na tyto pozemky
je ze zákona umožněn vstup nebo vjezd osobám, které vykonávají činnosti v rozsahu nezbytně
nutném pro zajištění pozemkové úpravy. Seznam těchto osob naleznete na úřední desce
(internetové) obce. Jedná se o zaměstnance firmy Sdružení Pozemkové úpravy K+V s.r.o. a
ing. Helena Krausová z Plzně. Povolení je platné do ukončení úprav, nejpozději do 30.9.2020.
* Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s rodiči dětí zvou na Dětské čarodějnice, které
proběhnou v neděli 30.4. od 18:00 v areálu myslivny v Nedomicích. Pro děti jsou připraveny
zajímavé soutěže a občerstvení zdarma.
* Upozornění pro ty sousedy, kteří se chystají v době čarodějnic pálit klestí na svých zahradách
nebo pozemcích – prosím nahlašte toto pálení na stránkách https://paleni.izscr.cz , aby
nevznikl planý výjezd. Nevolat přímo hasičům! Kdo by jste si nevěděl rady s vyplněním,
zavolejte mi na 606 357 436 a oznamte přesné umístění, zadám za vás.
* Zahradnictví Zámorský v Přívorech zahajuje v úterý 25.4. prodej balkonových a
záhonových květin a sadby zeleniny. Prodejní doba je PO - SO 8,30 - 12 a 13 - 18 h. NE zavřeno. O květnových svátcích 1. a 8.5 je otevřeno.
* Drůbež Novák HB- drůbežárna Mírovka, prodává 27.4.2017 ve 13:45 hod. u rybníku,
nosné kuřice, barvy hnědé, černé, žíhané, sussexové, stáří 21. týdnů, cena 170 Kč za kus

