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Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

Informace občanům: 

Informace pro vlastníky nemovitostí v katastrálním území Čermná 
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 Čermná. Vlastníci nemovitostí mohou nahlédnout do 
nového katastrálního operátu v pondělí 6. října 2014 v budově bývalé školy v Čermné 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 17. října 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 4. 11. 2014, pokud 
nebudou proti jeho obsahu ve stanovené lhůtě podány námitky nebo bude o námitkách 
pravomocně rozhodnuto. 
 
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 
Zveme všechny občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční v pondělí 
6. října 2014 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hrádku.  Hlavním bodem 
programu je schválení a vydání Změny č. 1 Územního plánu obce Hrádek. 
 
Pozvánka ze Základní školy v Hrádku 
Základní škola zve všechny občany na malý farmářský trh, který se uskuteční v pátek 3. 10. 
2014 od 14. hodin na školním hřišti. Můžete přijít nejen nakoupit, ale také prodat své 
výrobky, výpěstky ze zahrádky nebo jiné dobroty z vaší pece či udírny. V průběhu celého 
odpoledne bude malé občerstvení. Těšíme se na vás. 
 
Vyvážení nebezpečného a velkoobjemového odpadu 
V rámci podzimního úklidu bude příští  sobotu 11. října 2014 v naší obci proveden sběr 
nebezpečného a objemného odpadu. Svoz bude proveden kontejnery.  Rozpis kontejnerů a čas 
přistavení na jednotlivých stanovištích je stejný, jako v minulých letech. Bude zveřejněn 
v příštím hlášení a vyvěšen na úřední desce.  

Oznámení  
Oznamujeme, že dílna paní Heleny Knězové bude od měsíce října opět otevřena. Bude zde 
možné koupit sušené rostliny, dekorační a dušičkovou vazbu. 
 
 
Oznámení Sboru dobrovolných hasičů v Hrádku 
Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku oznamuje všem svým členům,  že v pátek 3. 10. 2014 od 
20. 00 hodin se koná členská schůze v hasičské zbrojnici. 



 
Z kultury: 
Informace k výletu na Moravu 
Odjezd na dvoudenní výlet na Moravu je v sobotu 4. října 2014 ráno a to následovně: 
Tedražice Luh     4.30 hod 
Tedražice náves    4.35 hod   
Hrádek autobusová zastávka U Hánů: 4.40 hod 
Čejkovy autobusová zastávka  4.50 hod 
Vstupy si hradí každý sám a jsou následující: zámek Milotice 100,- Kč, větrný mlýn Starý 
Podvorov 40,- Kč, vstup do sklípku, ve kterém je zahrnuta večeře, občerstvení a víno činí 
350,- Kč. 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
4.10.2014   MUDr. Jaroslava Ježková    80 let 
 
4.10.2014  Marie Marcová     60 let 
                         
Přejeme oběma oslavenkyním pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. 
K významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku. K blahopřání paní MUDr. 
Jaroslavě Ježkové se připojuje rovněž Český červený kříž v Hrádku. 
 


