Zpravodaj obce Palonín č. 2/2021
Pozvánka na 13. VZ
Zastupitelstvo obce Palonín zve občany na 13. veřejné zasedání, které se bude konat ve
čtvrtek 25. 3.2021 v 17,30 v přisálí KD.
Svoz větví
Svoz větví bude proveden v pondělí 22.3. a 23.3. Pokud budete chystat k odvozu i trávu,
nedávejte ji na hromadu s větvemi ! V případě, že budete mít k odvozu větší množství větví
nebo trávy, dohodněte si s obecním pracovníkem M. Ellnerem přistavení vlečky.
Kontejner na stavební suť
V měsíci dubnu (přesný den bude upřesněn) bude ve sběrném místě přistaven kontejner na
stavební odpad (beton, cihly, omítka, dlaždice), odpad bude přejímán obecním pracovníkem
od občanů pouze v menším množství. Odpad nesmí obsahovat papír, dřevo a plast.
Likvidaci většího množství stavebního odpadu si musí občan zajistit na vlastní náklady.
Odpis vody
Vzhledem k současné situaci nebude pracovník obce chodit opisovat stav vodoměrů.
Obecní úřad prosí občany, aby stav vodoměru (ke dni 31.3.) nahlásili telefonicky na č.tel.
583445822 (Po-Út 8,00 – 15,00, Pá 8,00 – 11,00), emailem ou@palonin.cz nebo doručili
vyplněný lístek do 9.4.2021 vhozem do schránky OÚ.
Úhrada za spotřebovanou vodu se bude vybírat od 19. 4. 2021 v kanceláři OÚ v úředních
hodinách nebo ji lze uhradit bezhotovostně na č. účtu 1905689329/0800, variabilní symbol
je popisné číslo domu.
Cena vody je 28,- Kč/m3 + 30,- Kč pronájem vodoměru.
Jméno :
Adresa :
Stav vodoměru k 31.3.2021:
Podpis :
Vyplněný lístek odevzdejte do 9.4.2021 na OÚ nebo vhozem do schránky OÚ.
Formuláře
V přízemí obecního úřadu jsou k dispozici formuláře pro cesty do jiného okresu : Čestné
prohlášení, Formulář pro cesty mimo okres a Potvrzení zaměstnavatele na cesty do místa
výkonu práce.

Oprava nadjezdového mostu
Dle sdělení projektanta, který zpracovával projekt, bylo již pravomocné stavební povolení
vyřízeno, ale s ohledem na pokrácené investice z důvodu schodků v rozpočtu se oprava
nadjezdového mostu v letošním roce pravděpodobně neuskuteční.
Sčítání lidu v r. 2021
V termínech od 27. března do 11. května 2021 se uskuteční pod záštitou Českého
statistického úřadu a ve spolupráci s Českou poštou sčítání lidí, domů a bytů v České
republice.
On-line část letošního sčítání by měla trvat do 9. dubna, poté by se do 11. května měly
sbírat údaje v terénu. Kdo se nezapojí elektronicky, bude moci vyplnit papírový formulář od
17. dubna do 11. května, formuláře budou k dispozici na poštách, případně je do
domácností doručí sčítací komisaři. Účast na sčítání a s tím související vyplnění dotazníku
je povinná pro všechny, kteří mají v Česku trvalý či přechodný aspoň 90denní pobyt. Na
rozdíl od minulého sčítání budou respondenti odpovídat místo na 47 otázek pouze na 23.
Podle návrhu formuláře pro rok 2021 by tak měla být například vypuštěna kolonka otázky
ohledně víry, která byla při minulém sčítání lidu kritizována jako zásah do
soukromí. Vypuštěny mají být otázky na rodinný stav, občanství, postavení v zaměstnání,
vybavení bytu teplou vodou a koupelnou.
Samotné sčítání a publikace výsledků bude otázkou několika měsíců. Podle současného
harmonogramu by sčítání mělo probíhat do konce roku 2021 a výsledky by pak byly
zveřejněny začátkem roku 2022.
Od 15.2.2021 jsou obnoveny úřední hodiny na OÚ.
Po
Út
St
Čt
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8.00 - 12.00
……………
8.00 – 12.00
…………
8.00 - 11.00

13.00 - 17.00
………………
13,00 – 17,00
……………..
……………..

Tel. 583445822,email: ou@palonin.cz

Úřední hodiny starostky, kontakt:
Po 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Út 8.00 - 12.00
St 8.00 - 12.00 13,00 – 17,00 Tel. 722 667 154
email: ficnarovapalonin@seznam.cz
Čt 8.00 – 12.00
Pá
-
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