Â Sokolovna Česká – důležité informace!

NOVÁ SEKCE NA WWW - POŽADAVKY OBČANŮ

HARMONOGRAM VYUŽITÍ Obecní sauny v sokolovně Česká (platný od 10. 10. 2016)

Vznikla nová sekce na obecním webu s názvem: „Požadavky občanů“.
Občané zde mohou nahlédnout, na jakých úkolech vzešlých z jejich podnětů
aktuálně Zastupitelstvo obce Česká pracuje.

Návrhy a POŽADAVKY OBČANů obce Česká ke dni 13. 9. 2016

CENA: 500,- Kč / 1 hod.
REZERVACE: tel.: 776 400 836, sokolovnaceska@seznam.cz
Upozorňujeme občany, že obecní sauna bude otevřena od data 10. 10. 2016!
Více naleznete na: http://ceska.cz/provoz-sauny/
HARMONOGRAM VYUŽITÍ Obecní sokolovny Česká (platný od 10. 10. 2016)

1. Vybudovat osvětlení mezi ulicí Nová a Bau 32
2. Oprava cesty mezi ulicí Nová a Bau 32
3. Zveřejnit plán údržby zeleně v obci, především Nádavky a Nivky
4. Měření rychlosti a instalace zpomalovacích prvků v lokalitě Bau 32
5. Přidání hnědého kontejneru na bioodpad v oblasti Nádavky
6. Instalace dalšího či většího odpadkového koše v prostoru u Améby
7. Umístění značky 3,5t u vjezdu do obytné zóny Bau 32
8. Dořešit problém v chatové blasti, kde se občas pohybuje pes bez majitele
9. Vyřešení problému ohledně příjezdu velkých, nákladních aut do ﬁrmy Kovolit
10. Nové pojmenování lokality Bau 32 a umístění směrové cedule
11. Vybudovat nové hřiště na pétanque v prostoru u Améby
12. Vytvořit a schválit vyhlášku, která bude závazná pro pálení bioodpadu v obci
13. Vybudovat plochu pro volnočasové aktivity v lokalitě Nádavky

NOVÝ OBECNÍ E-MAIL
Obec Česká má nový e-mail na podatelnu obecního úřadu. Občané jej mohou využívat
ke zprostředkování úředního styku mezi obcí a obyvateli: podatelna.ceska@gmail.com

Â Obec Česká apeluje
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NEDĚLE

10:00 - 11:00
10:00 - 11:00
15:00 - 17:00
17:00 - 19:00

ŽÁDÁME OBČANY, ABY NEPÁLILI BIOODPAD, na který jsou určeny
hnědé kontejnery na sběrných stanovištích obce a kompostéry, které byly občanům rozdány, a ani žádný jiný
toxický odpad, který je
určen jako odpad komunální.
Obec Česká již zvažuje tvorbu nové vyhlášky, která bude pálení
odpadu na zahradách
regulovat.
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