21. dubna 2021

Zpravodaj obce Hrádek:

Informace občanům:
Informace ohledně pandemie COVID 19
V naší obci zůstávají k dnešnímu dni 3 nemocní.
Většina omezení ale nadále zůstává v platnosti na základě pandemického zákona. Prosíme
občany, abyste i nadále dodržovali stanovená opatření a vyhýbali se rizikovým kontaktům.
Děkujeme.
Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hrádek
Informujeme občany, že veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hrádek se koná 27. dubna 2021
od 18.00 hodin v budově mateřské školy v Hrádku.
Program jednání zastupitelstva je následující: Zpráva předsedy finančního výboru, projednání
poskytnutí dotací z rozpočtu obce, poskytnutí dotace ZKD Sušice na provoz prodejny
v Čejkovech a projednání rozpočtových změn. Dále se bude projednávat realizace projektu
Základní škola Hrádek u Sušice – etapa 1, doplnění Programu rozvoje obce a volba
přísedícího Okresního soudu v Klatovech. Na programu jednání je rovněž prodej, výkup a
směny pozemků.
S návrhem programu se můžete seznámit na úřední desce Obecního úřadu a na internetových
stránkách obce.
Vyvážení nebezpečného a velkoobjemového odpadu
V rámci jarního úklidu proběhne tuto sobotu 24. dubna 2021 v naší obci sběr nebezpečného
a objemného odpadu. Svoz bude proveden kontejnery. Rozpis kontejnerů a čas přistavení na
jednotlivých stanovištích je stejný, jako v minulých letech.
Kontejnery budou na jednotlivých stanovištích přistaveny takto:
8.00 hod
Hrádek - u č.p. 106
8.30 hod
Hrádek - u samoobsluhy
9.00 hod
Hrádek - u nádraží
9.30 hod
Hrádek - u zámku
10.00 hod
Hrádek - u bytovek (před č.p. 187)
10.30 hod
Hrádek - u mlýna
11.00 hod
Hrádek - Nový Dvůr
11.30 hod
Hrádek - na Ajsce
12.00 hod
Tedražice - Luh (u č.p. 18)
12.30 hod
Tedražice - náves
13.00 hod
Čejkovy - u bytovek
13.30 hod
Čejkovy - náves
14.00 hod
Zbynice - náves
14.30 hod
Čermná - náves
15.00 hod
Čermná - Vrčeny

15.15 hod
15.30 hod
16.00 hod
16.30 hod

Čermná - Pazderna
Puchverk
Kašovice - náves
Odolenov

Nebezpečný odpad:

- baterie a autobaterie
- pneumatiky
- prázdné‚ obaly od barev a laků
- zářivky, výbojky, televizní obrazovky
- staré elektrospotřebiče, chladničky apod.

Za objemný odpad lze považovat veškerý odpad, který nelze pro svou velikost umístit do
popelnic a který nespadá do kategorie nebezpečného odpadu. Do kontejneru nelze dávat
větve ze soukromých zahrad, zeminu, kamení a stavební suť.
Upozornění pro občany ke svozu odpadu
Důrazně žádáme občany, aby nevytvářeli hromady odpadů na svozových místech
několik dní předem. Odpad je nutné na místo přivést až v den svozu a roztřídit na
jednotlivé druhy ve spolupráci s pracovníky Pošumavské odpadové. Na vybraných
místech bude předem přistaven kontejner pouze na objemný odpad.
V případě, že v době sobotního svozu nemůžete být přítomni na výše uvedeném místě
v určený čas, můžete kdykoliv během roku využít zdarma sběrný dvůr v Sušici.
Vzhledem k vyhlášeným mimořádným protipandemickým opatřením žádáme občany,
abyste pří sběru odpadu přistupovali ke kontejnerům jednotlivě, měli zakrytá ústa a nos
rouškou nebo respirátorem a dodržovali minimálně 2 metrové odstupy. Děkujeme za
pochopení.
Přerušení dodávky elektřiny
Firma ČEZ Distribuce informuje své odběratele, že dne 27 dubna 2021 v době od 7.30 do
15.30 hodin bude v části obce Odolenov přerušena dodávka elektřiny. Přerušení dodávky se
týká těchto čísel popisných: 1-14, 16, 19, 20, 21, 23, 26, 28 a parcelní číslo 373/6. Bližší
informace a upřesnění odběrných míst najdete na webových stránkách
www.cezdistribuce.cz/odstavky.

