ZPRAVODAJ OÚ SMILOVICE
Srpen 2020

Obecní úřad Smilovice zve občany na
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
které se koná v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Smilovicích
dne 9.9.2020 od 18:30 hodin

ODPADY
Na konci měsíce října proběhne svoz nebezpečného odpadu.
Tímto odpadem se rozumí: barvy, autobaterie, oleje, elektrozařízení (lednice a mrazničky – pouze kompletní, jinak se
nejedná o nebezpečný odpad, zářivky, televizory, monitory, rádia, vysavače – zařízení musí být kompletní). Odpad
mohou občané shromažďovat v prostoru sběrného místa v Újezdě a bude ho možno odevzdat v pátek 30.10.2020 od
8:00 hod. – 18:00 hod. a v sobotu 31.10.2020 od 7:30 hod. – 8:00 hod.

ZMĚNA LINEK A JÍZDNÍCH ŘÁDŮ AUTOBUSŮ
Od 29.8.2020 dochází ke změně autobusových linek a jízdních řádů v oblasti Dobrovicka. S bližšími informacemi je
možné se seznámit na tomto odkazu : https://pid.cz/integrace-verejne-dopravy-oblasti-dobrovicka/ nebo
z informačních letáků, které jsou k vyzvednutí v obchodech nebo na chodbě obecního úřadu.

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY OBCE – MOŽNOST ZASÍLAT SMS
Vzhledem k úpravě legislativy byla obec povinna přepracovat svoje internetové stránky. Odkaz na stránky zůstává
stejný jako v minulosti www.obecsmilovice.cz. Stránky byly rozšířeny o funkci zasílání hromadných SMS občanům,
kteří o to projeví zájem. K odběru SMS je možno se přihlásit na stránkách obce. Pro občany, kteří nemají přístup
k internetu nebo nemohou nikoho požádat, aby za ně registraci provedl, je možné přijít se registrovat do kanceláře
OÚ. SMS budou využívány k předávání důležitých informací, jako doplněk hlášení rozhlasu, např. odstávka vody,
elektřiny, prodej ovoce, zeleniny, atd.

ODEČET VODOMĚRŮ
V týdnu od 21.9.2020 provede VaK Nymburk odečet vodoměrů v místních částech Smilovice, Újezd a Újezdec.
Občany, kteří nemají volně přístupný vodoměr, žádají VaK Nymburk, aby stav vodoměru vyvěsili na viditelném místě.
V místních částech Bratronice a Rejšice jsou vystrojeny vodoměry, které umožňují dálkový odečet.

OČKOVÁNÍ PSŮ
Na základě nabídky veterináře MVDr. Jaroslava Diviše může být provedeno očkování psů v naší obci. Občané, kteří
mají o oočkování psa zájem, se mohou přihlásit nejpozději do 11.9.2020 na tento email : info@obecsmilovice.cz, kde
uvedou kontakt, nejlépe telefonický a počet psů. Případně se lze nahlásit telefonicky v kanceláři OÚ. Termín a místo
očkování bude zájemcům sděleno, předpoklad je některý víkend do konce září.

Telefonní čísla pro potřeby občanů:
sběrný dvůr Újezd (p. Urban) – 728 264 853
poruchy VaK Nymburk – 325 513 804, poruchy ČEZ – 800 850 860, plyn poruchy – 1239
OÚ Smilovice – 326 357 286 – kancelář hospodářky
607 669 612 – starosta obce

