Informace pro občany, kteří
mají evidovaný platný trvalý
pobyt na adrese úřadu
V důsledku přestěhování a změny
sídla obecního úřadu v Rozvadově
z č.p. 10 na č.p. 142 provede
v příštích dnech úsek evidence
obyvatel příslušného obecního
úřadu obce s rozšířenou působností
změnu adresy místa trvalého
pobytu občanů, jež mají evidován
platný trvalý pobyt na adrese úřadu
(formou změny trvalého pobytu).
Po změně adresy úřadu lze nabírat
žádosti o nový občanský průkaz
dotčených
občanů,
případně
přijmout na úseku občanských
průkazů opatření ve smyslu § 11
odst. 2 písm. b) zákona č. 328/1999
Sb., o občanských průkazech, ve
znění pozdějších předpisů.
Až bude změna dat v AISEO (adresa
TP) provedena, budeme občany,
jichž se tato skutečnost týká,
informovat prostřednictvím úřední
desky a Rozvadovských rozhledů o
nutnosti bezplatné výměny jejich
občanských průkazů.

Pozvánka na oslavy 25.
výročí podpisu
partnerské smlouvy o
přátelství
Zveme všechny občany na oslavy
25. výročí podpisu partnerské
smlouvy o přátelství mezi obcemi
Rozvadov a Waidhaus, které se
uskuteční v neděli 23. září 2018
ve Waidhausu. Od 14:00 vystoupí u
waidhauské radnice v rámci oslav
dechovka Domažličanka.
Doprava z Rozvadova je zajištěna
autobusem p. Pajera (odjezd bude
upřesněn v příštích Rozhledech).
Zájemci o dovoz z osad ať se
přihlásí
na
obecním
úřadě
nejpozději do 14.9.2018. Po
ukončení slavností je zajištěna i
doprava zpět do Rozvadova.
Každý místní občan obdrží zdarma
poukázku na občerstvení.

Co bylo schváleno na
červencovém
zasedání
zastupitelstva

vyhlášení záměru prodeje
pozemků st.p.č. 422 o výměře 368 m2 s
budovou č.p. 232 a st.p.č. 424 o výměře
519 m2 s budovou č.p. 234, vše v k.ú.
Rozvadov, za účelem přestavby těchto
budov na ubytovací zařízení, s podmínkou
výstavby nové samostatné příjezdové
cesty k části
areálu
s ubytovnami,
výstavby zdi, dělící areál na 2 samostatné
části, a odkanalizování areálu Kóta, před
vlastní výstavbou ubytovacích zařízení na
prodávaných parcelách

koupě parcely st.p.č. 499/2 o
výměře 200 m2 s budovou bez č.p. v k.ú.
Rozvadov od společnosti VESTAR GROUP
a.s., Rozvadov, v celkové ceně 350.000,- Kč
uzavření smlouvy o dílo na
vypracování studie a PD pro ÚR akce
„Napojení MK na sil. II/605 – úprava
plochy před poštou v obci Rozvadov“,
v celkové ceně 72.000,- Kč bez DPH

plán společných zařízení pro
pozemkové úpravy v katastrálním území
Hošťka

vyhlášení záměru prodeje
parcely p.p.č. 225/178 o výměře 973 m2
v k.ú. Rozvadov, oddělené na základě GP č.
774-87/2018 z původní parcely p.p.č.
225/169

prodej parcel p.p.č. 25/49 o
výměře 21 m2, p.p.č. 34/9 o výměře 269
m2 a p.p.č. 36/3 o výměře 43 m2, vše v
k.ú. Rozvadov, oddělených na základě GP
č. 715-179/2015 v celkové ceně 59.030,Kč

Na hřbitově se našly klíče
Na hřbitově ve Svaté Kateřině byly
nalezeny klíče. Majitel se může
přihlásit na OÚ Rozvadov. Tel. č.
374 630 713.

Hledá se uklízečka
uzavření smlouvy s GasNet, s.r.o.
o
zřízení
věcného
břemene
–
plynárenského zařízení „ROZ Rozvadov –
p.p.č. 25/39, STP + 3 příp. k 21 BJ“ - na
p.p.č. 25/39 a 25/40 v k.ú. Rozvadov za
jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč

ZŠ Rozvadov hledá uklízečku na
částečný úvazek - zástup za nemoc.
Bližší informace získáte na telefonu
603 572 293 nebo osobně u
ředitelky školy.

