Klobucký
Číslo > 211 <

září 2018

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ
KONÁNÍ VOLEB DO
ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY
A 1/3 SENÁTU PARLAMENTU ČR
Starostka
obce Klobuky podle § 29 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a
o
změně některých zákonů,
ve
znění
pozdějších
předpisů a podle § 15 zákona
č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
o z n a m u j e:
1. Volby do Zastupitelstva obce Klobuky a
volby do Senátu Parlamentu České
republiky se uskuteční:

republiky, popřípadě státní občanství státu,
jehož občané jsou oprávněni volit na území
České republiky. Totožnost a státní občanství
prokáže volič občanským průkazem nebo
cestovním pasem České republiky, jde-li o
cizince, průkazem o povolení k pobytu.
5. Volby do Senátu Parlamentu České
republiky: Voliči bude umožněno hlasování
poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským
průkazem,
nebo
platným
cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem.
V případě konání II. kola voleb do Senátu se
tyto uskuteční:
• dne 12.října 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
• dne 13.října 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
V případě konání II. kola voleb do Senátu
volič obdrží hlasovací lístky ve volební
místnosti ve dnech voleb.
Soňa Ottová, starostka obce

• v pátek 5. října 2018 od 14,00 hodin do
22, 00 hodin a
• v sobotu 6. října 2018 od 8, 00 hodin do
14, 00 hodin.
2. Místem konání voleb:
• ve volebním okrsku č. 1 (Klobuky) je
volební
místnost v zasedací síni OÚ
v Klobukách, 9. května 62,
(pro voliče přihlášené k trvalému pobytu
v Kokovicích, Kobylníkách, Klobukách a
v Čeradicích)
• ve volebním okrsku č. 2 (Páleček) je
volební
místnost
v zasedací síni OÚ
v Klobukách, 9. května 62,
(pro voliče přihlášené k trvalému pobytu
v Pálečku).
3. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede
dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech
voleb na žádost voliče okrsková volební komise
vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací
lístky nové.
4. Volby do Zastupitelstva obce Klobuky:
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svou totožnost, státní občanství České

DOPRAVA K VOLBÁM
Organizace
dopravy
voličů
k volbám
do
Zastupitelstva obce Klobuky a 1/3 Senátu
Parlamentu ČR, které se uskuteční ve dnech 5. a 6.
října 2018. Jedná se o dopravu voličů z místních
částí obce Kokovice, Kobylníky, Čeradice a Páleček.
Zastávka autobusů, podle níže uvedeného jízdního
řádu:
pátek 5. října

sobota 6. října

Kokovice

15,30

17,30

09,00

11,00

Klobuky

15,35

17,35

09,05

11,05

Páleček

15,45

17,45

09,15

11,15

Čeradice

15,50

17,50

09,20

11,20

Kobylníky

15,55

17,55

09,25

11,25

Klobuky

16,00

18,00

09,30

11,30

Odjezd zpět domů po volbě (asi za 20 minut) po
příjezdu do Klobuk.
V případě konání druhého kola voleb ve dnech 12.
a 13. října 2018 bude jízdní řád obdobný.

FOTBALOVÁ UTKÁNÍ V ZÁŘÍ A
ŘÍJNU 2018

KOMINÍK – VYMETÁNÍ KOMÍNŮ
Zajištění čištění komínů, kontroly komínů a
vypracování zprávy o provedení kontroly anebo
čištění komínů je povinností majitele domu
vyplývající z právní úpravy, o podmínkách požární
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a
spotřebičů paliv.
Čištění a kontrolu spalinové cesty provádí
odborně způsobilá osoba, která je držitelkou
živnostenského
oprávnění
v oboru
kominictví.
V měsíci říjnu 2018 bude v naší obci i osadách k
dispozici kominík firmy HAGAS Louny (stejně tak
jako v loňském roce). Zvýhodněná cena za
vyčištění jedné spalinové cesty včetně vydání
„Kontrolní zprávy" je 450,- Kč, další komín ve
stejném čp. je 250,- Kč.
Zájemci hlaste se na obecním úřadě do
25. září 2018.

Den Datum Čas
NE

9.9.

17:00

SO

15.9.

17:00

SO

22.9.

16:30

SO

29.9.

16:30

NE

7.10.

16:00

SO

13.10.

16:00

SO

20.10.

15:30

NE

28.10.

14:00

Zápas
TJ Sokol
SK Lišany
Klobuky
TJ Sokol
SK Vinařice
Klobuky
TJ Sokol
SK Družec
Klobuky
TJ Sokol
SK Slaný B
Klobuky
TJ Sokol
TJ Unhošť
Klobuky
TJ Sokol
SK Lány
Klobuky
TJ Sokol
Sokol Hostouň B
Klobuky
TJ
TJ Sokol
TATRAN
Klobuky
Rakovník B

Odjezd na soupeřova hřiště
1 hodinu před začátkem zápasu.

vždy

minimálně

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
♦ V měsíci září se uskuteční zasedání Zastu-

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
ZÁJEZDU DO DIVADLA
Obec Klobuky pořádá ve středu 19. září 2018
návštěvu Branického divadla v Praze
na
představení „NA KUS ŘEČI S MIROSLAVEM
DONUTILEM“. Začátek představení je v 19:30
hodin.
Odjezd z jednotlivých místních částí Klobuk
je:
•
•
•
•
•
•

16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
17:05

Kokovice u autobusové zastávky
Klobuky před obecním úřadem
Kobylníky autobusová zastávka
Čeradice na silnici pod kapličkou
Páleček autobusová zastávka
Slaný „na váze“.

Vstupenky jsou k vyzvednutí na
obecním úřadě, případně je
předáme v autobuse.
Soňa Ottová, starostka obce

pitelstva obce Klobuky
ve středu 26.9.2018 od
18:30
hodin
v zasedací
místnosti obecního úřadu.
Jedná
se
o
poslední
zasedání
Zastupitelstva
v tomto volebním období.
♦ KOMUNÁLNÍ ODPAD – ZIMNÍ OBDOBÍ
Počínaje dnem 1. října
2018 – začne topná
sezóna a AVE Kladno bude
vyvážet popelnicové nádoby
se zelenou nálepkou opět
každý pátek, stejně tak s
jednorázovou nálepkou, se
žlutou
nálepkou
nadále
v liché pátky. Nádoby mějte
připraveny k vývozu již od
5:30 hodiny ranní, případně
již ve čtvrtek večer.

