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Obecní úřad informuje
Děkujeme všem, kteří se podíleli svou pomocí při organizaci a pořádání nebo svou účastí na akcích spolupořádaných
Obcí Dlouhý Újezd.
Volby do Parlamentu České republiky
1. Volby se uskuteční v pátek dne 20. října 2017 od 14 do 22
hodin a v sobotu dne 21. října 2017 od 8 do 14 hodin.
2. Místem konání voleb pro voliče bydlící v obci Dlouhý Újezd
je volební místnost v kinosálu Kulturního domu (Dlouhý
Újezd 170, 347 01 Tachov).
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb může volič obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
5. Voliči mohou požádat před volbami nebo v době konání voleb
o zajištění přenosné schránky (také na místě v případě obtížného výstupu do volební místnosti v 1. patře)
Ve středu 18.10.2017 od 18 hodin v kinosálu KD proběhne veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dlouhý Újezd, jehož hlavním bodem jsou dotace na pořízení nosiče kontejnerů, kontejnerů
a štěpkovače.

Zpráva o vodě
V průběhu léta docházelo vlivem snížené vydatnosti zdroje pitné
vody a zvýšené spotřebě k výpadkům v dodávkách pitné vody. Na
konci září došlo k výměně nefunkčního hlavního uzávěru vodovodu na přívodu do obce, po jehož výměně byla nalezena porucha
na vodovodním řádu (způsobená m.j. špatným uložením potrubí
při pokládce). Ta byla následně opravena a od té doby je průměrná
spotřeba nižší než vydatnost zdroje a vodojem stíhá být doplňován.
Děkujeme všem pochopení a trpělivost při komplikacích, které doprovázely hledání a opravu poruch.

Stane se...
• 5.11.2017 - Mobilní sběr odpadu
v neděli u obchodu od 12:30 do 14:00
• 1.12.2017 - Rozsvěcení vánočního stromu
v pátek od 17:45 bude opět rozsvícen vánoční strom
• 9.12.2017 - Mikulášská besídka
v sobotu odpoledne se můžete těšit na pokračování čertovských příběhů
• 12. a 13. ledna 2018 - Volba prezidenta České republiky
Pravidelné akce:
• Každou středu od 19 do 20 hodin si můžete v KD protáhnout
tělo při kondičním a zdravotním cvičení s Jindřiškou

Stalo se...
• 9.9.2017 Újezdské kolečko
• 11.10.2017 byla zahájena realizace odvodnění komunikace v jižní
části obce (podél potoka)
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