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Kontejner na baterie a
drobné elektrozařízení
 Nová obecně závazná
vyhláška

Vážení spoluobčané,
mnozí z vás se ptají, kdy začne
výstavba kanalizace ve zbytku
obce. Firmu Porr a.s. jsem vyzval
k převzetí staveniště k 1.8.2017.
Předpokládaná doba zahájení
prací je začátkem září, technický
dozor bude vykonávat stejně jako
v I. a II. etapě ing. Miroslav
Vondraš. Po upřesnění termínu
zahájení stavby bude svolána do
KD schůzka pro majitele
nemovitostí, kterých se
odkanalizování týká. Je třeba si
uvědomit, že celá výstavba může
dle smlouvy trvat až 300 dní. Záleží
především na počasí.
V první polovině července se
rozhodovalo o dotacích ze 41.
výzvy OPŽP. Byli jsme úspěšní a
získáme dotaci ve výši 85% na





Blahopřejeme
29. 7. Toman Václav
13. 8. Vlachová Růžena
 16. 8. Sládek Zdeněk
 22. 8. Švecová Miloslava




Víte, že...


na rozcestí za
chatovou osadou Babylon a
u potoka Hořiny byla
nainstalována turistická
odpočívadla? Turisté a cyklisté
zde mohou posedět a nabrat
síly na další cesty. Odpočívadlo
je vybavené infotabulí
o Hradci, stojanem na kola a
odpadkovými koši, kde
nechybí poučení o době
rozkladu odpadů. Věříme, že
informace o tom, jak dlouho se
rozkládají odhozené odpadky
v přírodě, donutí návštěvníky
přírody o odpadech více
přemýšlet.

Upozornění


Uložení stavebního odpadu a
suti - Pískovna Vejprnice
provozní doba pondělí - pátek:
6:00 - 14:00 hod,
tel. 725 782 362

nákup multifunkčního vozidla a
kontejnerů na odpad. Výběrové
řízení na dodavatele by mělo
proběhnout do konce roku. Nový
bezdrátový rozhlas byl již
nainstalován a probíhají zvukové
z k o u š k y. V z á k l a d n í š k o l e
probíhá plánovaná výměna oken,
děti z MŠ se dočkají dalšího
nového nábytku. Na OÚ a v MŠ
byly vyčištěny studně, na poště
došlo i k její opravě. Na návsi pod
penzionem pokračují práce na
úpravě návsi. Došlo k opravě
přepadové studně. Areál lomu se
dočkal nových laviček, infotabule
o Hradci a odpadkových košů.
Čas prázdnin a dovolených se
přehoupne do druhé poloviny, a
já věřím, že se brzy vrátí letní
počasí.
Pavel Hlaváč

Kontejner na baterie a drobné elektrozařízení
Všimli jste si nového červeného kontejneru pod budovou
železniční zastávky?
Co patří do červených kontejnerů?
 mobilní telefony, vysílačky, navigace;
 přehrávače mp3, diskmany, rádia;
 notebooky, klávesnice, myši;
 baterie a nabíječky;
 kalkulačky, budíky;
 elektronické hračky, auta na vysílačku, roboti;
 menší kuchyňské spotřebiče (šlehače,
toustovače, mixéry, drtiče ledu, rychlovarné
konvice aj.);
 fény a kulmy, elektrické kartáčky, holicí strojky;
 žehličky, ruční vysavače;
 další elektrospotřebiče do velikosti 40 × 50 centimetrů
Co naopak do červených kontejnerů vhazovat nesmíme?
 televizory
 monitory
 zářivky

Za každý 1 kg starého elektra vhozeného do červených kontejnerů,
obdrží Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 1Kč.

Nová obecně závazná vyhláška
Zastupitelstvo obce schválilo na svém veřejném jednání dne 19. 7. 2017 OZV č. 1/2017,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Hradec.
V bývalém kamenolomu ( vodní plocha a okolí - tj. pozemky p.č. 2294, 2381 a 2393) a
v areálu fotbalového hřiště (pozemky p.č. 1201/1 a 1201/2 ) je možný pohyb psů pouze na vodítku.
Za porušení této OZV hrozí pokuta dle zákona č. 200/1990 o přestupcích.
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