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Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

 

Informace občanům: 

Informace pro vlastníky nemovitostí v katastrálním území Zbynice 
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy oznamuje, že bude vyložen 
k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený novým mapováním na digitalizovanou 
katastrální mapu v katastrálním území Zbynice. Vlastníci nemovitostí mohou nahlédnout do 
nového katastrálního operátu příští středu 17. září 2014 v budově hasičské zbrojnice ve 
Zbynicích od 9.00 hodin do 12.00 hodin a od 13.00 hodin do 17.00 hodin. Bude zde 
přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, který občanům podá veškeré informace. Do 
nového katastrálního operátu bude možno nahlédnout i v dalších dnech na Obecním úřadu v 
Hrádku a to v pracovních dnech až do 30. září 2014. V těchto dalších dnech již ale zástupce 
katastrálního úřadu nebude přítomen. 
Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a dále ve lhůtě do 15 dnů 
ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, podat písemné námitky proti obsahu obnoveného 
katastrálního operátu. Platnost nového operátu bude vyhlášena ke dni 16. 10. 2014, pokud 
nebudou proti jeho obsahu ve stanovené lhůtě podány námitky nebo bude o námitkách 
pravomocně rozhodnuto. 
 
Změna pravidelného svozu popelnic 
Firma Rumpold informujeme občany, že pravidelný svoz popelnic bude prováděn od příští 
středy tj. od 17. září 2014 každý týden. 

Informace o změnách provozní doby na pobočce České pošty 
Jak jsme již informovali, pobočka České pošty v Hrádku bude z technických důvodů otevřena 
zítra 11. září 2014 od 8 do 10 hodin, v pátek 12. září 2014 bude uzavřena a v pondělí 15. září 
2014 bude otevřena od 8 do 10 hodin.  
 
Informace ze Zámku v Hrádku  
Zámek Hrádek informuje občany, že se v zámeckém bazénu každý čtvrtek od 17:00 hodin 
koná cvičení ve vodě pro nastávající maminky. Více informací a rezervace na recepci hotelu.  
 
Dále informuje, že bazén bude až do 19. listopadu každou středu od 16.00 do 19.00 hodin a 
každý čtvrtek od 17.00 do 18.00 hodin pro veřejnost uzavřený z důvodu plaveckých kurzů a 
cvičení. 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Pozvánka na dvoudenní zájezd na Jižní Moravu 
Dne 4. a 5. října 2014 pořádá Kulturní a sportovní komise obce Hrádek zájezd na Jižní 
Moravu. Při zájezdu navštívíme zámek Milotice s parkem, větrný mlýn ve Starém 



Poddvorově a historické Templářské sklepy v Čejkovicích. V sobotu večer bude posezení ve 
vinném sklípku v Mutěnicích. Příjezd se předpokládá v neděli v podvečer. Cena zájezdu bude 
500,- Kč na osobu.  V ceně je zahrnuta doprava a ubytování. Přihlásit se je možné na obecním 
úřadě v Hrádku nebo u paní Rybové v Čejkovech. 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum dnes slaví: 
 
  10.9.2014  Jitka Fuková      60 let                       
 
 
Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


