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Oznámení o době a místě konání voleb do poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční v pátek
20.října od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 21.října od 8.00 do 14.00
hodin v těchto volebních místnostech :
volební okrsek č.1 Bezděkov, hasičská zbrojnice Bezděkov – pro
voliče s trvalým pobytem v částech obce Bezděkov, Poborovice a
Vítaná
volební okrsek č. 2 Koryta, hasičská zbrojnice Koryta – pro voliče
s trvalým pobytem v částech obce Koryta, Tetětice a Struhadlo
Výzva a upozornění řidičům vozidel
- parkování vozidel na chodnících a plochách veřejné zeleně bude bez
dalšího upozorňování předáváno k řešení přestupkové komisi
- vozidla parkujte především na svých pozemcích nebo na stáních
k tomu určených, předejdete tím možnému poškození při údržbě
komunikací a chodníků
- vozidla, znemožňující zimní údržbu chodníků nebo tvořící vážnou
překážku při zimní údržbě komunikací, budou odtažena, náklady na
odtah a opakovanou údržbu budou vymáhány na vlastníkovi vozidla

Možnost využívání sběrného dvora v Klatovech
Vstupem naší obce do společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o, máte
možnost celoročně zdarma (náklady hradí obec) využívat pro uložení
veškerého odpadu sběrný dvůr v Klatovech

Provozní doba sběrného dvora:
Období:
pondělí – pátek
sobota
neděle

duben - říjen
12:00 – 19:00
14:00 – 19:00
14:00 – 20:00

listopad - březen
11:00 – 18:00
11:00 – 17:00
14:00 – 17:00

Svoz objemného odpadu
Kontejnery pro podzimní svoz objemného odpadu z domácností a
odpadu ze zahrad budou přistaveny na těchto místech :
v Bezděkově u hasičské zbrojnice a v Korytech na návsi
u Kloudů od pátku 3.listopadu do neděle 5.listopadu 2017
Pozor ! Do těchto kontejnerů nelze ukládat nebezpečný odpad a
vyřazené elektrozařízení.
Větve stromů a keře ukládejte prosím na označená místa vedle
kontejnerů, ostatní odpad do kontejnerů– ne v pytlích vedle kontejnerů
!!!

Sběr nebezpečného odpadu
Vozidla mobilního sběru budou přistavena v sobotu 4.listopadu
na těchto místech :
• v Bezděkově u hasičské zbrojnice od 8.00 do 10.00
• v Korytech na návsi u Kloudů od 10.15 do 11.00 hodin

POSÁDKÁM VOZIDEL MŮŽETE PŘEDAT TENTO ODPAD :
- televize, PC,monitory, pračky, lednice, boilery
- zářivky a jiná osvětlovací tělesa, zářivkové trubice,
úsporné žárovky, halogenové trubice
- automobilové akumulátory, NICD akumulátory, ostatní
baterie
- barvy, lepidla, pryskyřice, postřiky, jedy
- obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, barev, jedů
- pneumatiky osobních a nákladních automobilů
- nepoužitá léčiva, veterinární prostředky
- motorové, převodové a mazací oleje
- anorganické chemikálie

Další připravované akce
12. října 17.00 D klub výtvarných technik – korálkování
3. -5 . listopadu podzimní svoz objemného a nebezpečného odpadu
16. listopadu 17.00 TJ Sokol Bezděkov – Lampionový průvod
9. listopadu 17.00 D klub výtvarných technik – vánoční variace
14. listopadu 17.00 D klub výtvarných technik – perníčky
7. prosince 16. veřejné zasedání zastupitelstva obce v Bezděkově
10. prosince 15.00 kulturní komise + společenské org. has. zbrojnice
Bezděkov 13. ročník Vánočních trhů
15. prosince od 17.00 – kostel Sv. Václava - Vánoční koncert –
Venuše Zaoralová Dvořáková - zpěv, Vít Aschenbrenner - varhany,
Tomáš Bastl – trubka
27.prosince TJ Sokol Povánoční odtučňovací procházka

ROK 2018
Volba prezidenta České republiky se uskuteční ve dnech 12. a
13.ledna 2018, případné druhé kolo ve dnech 26. a 27.ledna 2018 ve
stejných volebních okrscích a volebních místnostech jako volby do
poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

