4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede
dnem voleb hlasovací lístky.

Klobucký
Číslo > 216 <

5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková
volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo
jinak označené hlasovací lístky jiné.

květen 2019

Soňa Ottová, starostka obce

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ
KONÁNÍ VOLEB DO
EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Starostka obce Klobuky dle zákona č. 62/2003
Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),
o z n a m u j e:
1. Volby do
uskuteční:

Evropského

parlamentu

se

• v pátek 24. května 2019 od 14,00 hodin
do 22, 00 hodin a
• v sobotu 25. května 2019
hodin do 14, 00 hodin.

od 8, 00

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. Hlasování bude umožněno voliči, který je
zapsán v seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu a prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem, cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem). Volič,
který je občanem jiného členského státu,
prokáže po příchodu do volební místnosti svou
totožnost a občanství jiného členského státu.

DOPRAVA K VOLBÁM
Organizace dopravy voličů k volbám do
Evropského parlamentu, které se uskuteční ve
dnech 24. a 25. května 2019. Jedná se o
dopravu voličů z místních částí obce Kokovice,
Kobylníky, Čeradice a Páleček. Zastávka
autobusů, podle níže uvedeného jízdního řádu:
Kokovice
Klobuky
Páleček
Čeradice
Kobylníky
Klobuky

Pátek 24. května
15,30
17,30
15,35
17,35
15,45
17,45
15,50
17,50
15,55
17,55
16,00
18,00

Sobota 25. května
09,00
11,00
09,05
11,05
09,15
11,15
09,20
11,20
09,25
11,25
09,30
11,30

Odjezd zpět domů po volbě (asi za 20 minut)
po příjezdu do Klobuk.

FOTBALOVÁ UTKÁNÍ V
KVĚTNU 2019
SO

4.5.

SO

11.5.

NE

19.5.

SO

25.5.

TJ Sokol
TJ Unhošť
Klobuky
TJ Sokol
17:00
SK Lány
Klobuky
Sokol
TJ Sokol
17:00
Hostouň „B“ Klobuky
TJ Sokol
TJ TATRAN
17:00
Klobuky
Rakovník „B“
17:00

Upozornění: Odjezd na soupeřova hřiště vždy
minimálně 1,5 hodiny před začátkem zápasu.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
ZÁJEZDU DO DIVADLA
Obec Klobuky pořádá v pátek 31. května 2019
návštěvu divadla Brodway v Praze muzikálové
představení „KVÍTEK MANDRAGORY“ Začátek
představení je v 18:00 hodin.
Odjezd z jednotlivých
Klobuk je:
•
•
•
•
•
•

15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:35

místních

částí

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

POPLATEK ZA PSA
Dle obecní vyhlášky č.5/2010
čl. 5 :
poplatník je povinen zaplatit za jednoho psa
100,- Kč, za druhého a každého dalšího psa
150,- Kč.
čl. 6 :
1) poplatník je povinen za psa zaplatit
nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního
roku.
2) vznikne-li poplatková povinnost po termínu
splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do
30-ti dnů ode dne, kdy povinnost poplatek
platit vznikla/nejpozději do konce kalendářního
roku.
Z evidence plateb, uskutečněných do 30. 4.
2019 bylo zjištěno, že je ještě mnoho
chovatelů, kteří pravděpodobně zapomněli
uhradit poplatek za své psy.
Vážení chovatelé, žádáme vás, pokud jste
předepsaný poplatek ještě neuhradili, učiňte

tak v co nejkratší době (v úřední dny pondělí a
středa) na OÚ Klobuky.
Obecní vyhláškou č. 2/2016
se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství. Průvodce psa je povinen
mít psa upevněného na vodítku a psy větších
služebních a bojových plemen rovněž opatřit
náhubkem. Volné pobíhání psů je povoleno
pouze na pozemcích, určených přílohou č. 1
k vyhlášce č. 2/2016.
Žádáme chovatele, aby nenechávali své psy
volně pobíhat na místech, která k tomu nejsou
vyhrazena a aby po svých psech při pohybu na
veřejných prostranstvích uklízeli exkrementy.
Obecní úřad

ROZHLAS SENDER
ZPRÁVY SMS NA MOBILY
ROZHLAS SENDER (dříve EVA) umožňuje
vyhlašovat důležitá upozornění, oznámení a
sdělení, která budou formou zprávy zaslána
občanům
–
registrovaným
uživatelům
systému SMS SENDER.
Registrovat se můžete na obecním úřadu velmi
rychle. Pak vám budou na mobil bezplatně
zasílány SMS o důležitých věcech týkající se
většiny občanů (vypnutí elektřiny, informace o
zdravotním středisku apod.).
Přehled o registrovaných
2019
Klobuky
…………………
Čeradice
…………………
Kobylníky
…………………
Kokovice
…………………
Páleček
…………………
Celkem obec …………………

stav k 30. 4.
148 registrovaných
20 registrovaných
19 registrovaných
41 registrovaných
33 registrovaných
261 registrovaných

Z celkového počtu 1015 občanů je to 25,7 %.
Vzhledem k tomu, že můžete být informováni i
o různých mimořádných situacích je dobré se
zapojit. Diskrétnost vašeho čísla mobilního
telefonu je zaručena.
Kdo nejste registrován pouvažujte o této
nabídce!

