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Výpůjčka na dálku
Současná koronavirová doba je se všemi omezeními a vládními nařízeními už
moc dlouhá. Proto jsme se rozhodli alespoň dlouhé zimní večery Vám trochu
zpříjemnit. Pro návštěvníky místní lidové knihovny nabízíme „ Výpůjčku na
dálku“. Na telefoním čísle 605 210 610 /p. Andrea Pavlíková/ nebo mailem
obecbezdekov@seznam.cz si můžete objednat knihy, které vám budou
doručeny domů. Seznam knih si můžete prohlédnout na webových stránkách
obce www.bezdekov.cz. Zavolat nebo napsat si o knihu mohou určitě i ti, kteří
v současné době nejsou návštěvníky naší knihovny.
Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj oznamuje revizi údajů katastru nemovitostí
v katastrálním území Bezděkov u Klatov, Koryta, Struhadlo a Tětětice, která
bude probíhat od 1. 4.2021 přibližně do konce roku. Předmětem revize jsou
hranice pozemků, obvody budov a vodních děl, druh pozemku a způsob využití,
typ stavby a způsob využití stavby atd. V uvedeném období budou v jednotlivých
obcích procházet a vše mapovat zaměstanci katastrálního úřadu, kteří revizi
budou provádět, popřípadě můžete být jimi i osloveni o doplnění některých
údajů a dat. Katastrální úřad Vám tímto děkuje za Vaši nápomoc při provádění
revize.

A jako vždycky…………..odpady
Opět musíme upozornit, že prostor za teletníkem není určen k ukládání
komunálního nebo stavebního odpadu. Zde může být ukládán pouze bioodpad,
který je dále zpracováván. Stejně tak to platí i o kontejnerech na bioodpad. Stále
se opakuje situace, že odpad, který patří do popelnice nebo do sběrného dvora,
nacházíme v těchto kontejnerech. Komplikuje a prodražuje se tak jeho další
zpracování. Sběrný dvůr v Klatovech můžete využívat bezplatně po prokázání
občanským průkazem, kde je uvedeno, že máte trvalé bydliště v našem obvodě.
Zároveň upozorňujeme, že Obec Bezděkov vydala Obecně závaznou vyhlášku
č.4/2019 o poplatku za komunální odpad. Ve vyhlášce je stanoveno, že
poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad.
Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde komunální odpad vzniká.
Znamená to tedy, že za vývoz odpadu je povinnen platit každý majitel
nemovitosti v našem obvodu a každá fyzická osoba, která odpad produkuje.
Známky na popelnice lze zakoupit na Obecním úřadě v Bezděkově. Ti občané,
kteří si známku nezakoupili, budou muset doložit, u jaké firmy mají vývoz
odpadu zaplacen. Pokud tento doklad nedoloží, bude po nich poplatek vymáhán
podle daňového řádu.
Stejně tak bude postupováno při vymáhání místního poplatku ze psů.
Obec Bezděkov je povinna ze zákona tyto poplatky vymáhat!

Kontejnery na tříděný odpad
Kontejnery na tříděný odpad budou během jara přesunuty od kostela na
parkoviště u budovy bývalé firmy SCHWINN.

Spoje na zavolání
Od 31. ledna byly spuštěny spoje „na zavolání“. Jelikož se tento koncept týká i
naší obce, společnost POVED, která zajišťuje dopravní obslužnost naší obce, nás
požádala o předání informací občanům obce.
Co to je spoj na zavolání?
Spoj na zavolání je takový spoj, kdy celý spoj, jeho část, nebo jen některá ze
zastávek je v režimu na zavolání. V jízdním řádu cestující danou zastávku či spoj
pozná podle symbolu telefonu u dané zastávky či spoje. Je-li v určitý čas označen
příjezd do zastávky telefonem a cestující chce do spoje nastoupit, je nutné tento
spoj v uvedené zastávce objednat, jinak do zastávky nepřijede. V případě
výstupu v dané zastávce není nutné spoj objednávat.
Do režimu na zavolání byly vloženy spoje nebo zastávky, ve kterých byla podle
dat
od
dopravce
nepravidelná
vytíženost.
Kde objednávat?
Telefonní číslo: 378 035 477 (informační linka IDPK)
Webová stránka: https://www.idpk.cz/cz/spoje-na-zavolani/

Z černé kroniky
V roce 2018 byla na kopci Římku u kostela svaté Anny u příležitosti 100.
výročí založení republiky vysazena lípa, opatřená pamětní cedulkou. Moc dlouho
nevydržela. V lednu tohoto roku zmizela nejdříve cedulka a poté někdo korunu
lípy ulomil. Co si kdo dokazoval, je otázkou.
Rozum normálního člověka nepochopí !!!!!!!!

Kniha Bezděkov u Klatov-fotografické vzpomínky

Nová kniha od Jany Dvorské plná historických fotografií
bezděkovských chalup a jejich obyvatel

Bezděkov u Klatov – fotografické vzpomínky
vychází koncem dubna, knihu lze objednat na telefonu
724 180 256 nebo mailem obecbezdekov@seznam.cz

Program rozvoje Obce Bezděkov
Program rozvoje Obce Bezděkov je základním koncepčním dokumentem pro
řízení rozvoje obce v souladu se zákonem č.128/2000 Sb.. Zastupitelstvo obce
má zájem současný program aktualizovat. Proto se na Vás obracíme s prosbou o
vyplnění dotazníku, který je přílohou tohoto zpravodaje. Dotazník můžete
přeposlat naskenovaný mailem na obecbezdekov@seznam.cz, vyfotit a poslat
na WhatsApp na tel. 724 180 256 nebo vhodit do poštovní schránky obecního
úřadu. Děkujeme za vaši spolupráci.
------------------------------------Na závěr Vám chceme popřát pevné zdraví a optimismus v těchto časech.
Pokud budete mít v souvislosti s koronavirovou dobou jakékoliv problémy
/ např. opatření nákupu během karantény, dovoz léků atd./určitě se ozvěte.
Obecní úřad Bezděkov

