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Informace z obecního úřadu
1) Informace ze zasedání zastupitelstva obce v měsíci červnu
29. 6. - Přítomno 5 zastupitelů. Nepřítomen pan Malach. Omluven pan
Janík.
- Došlá pošta:
Jihomoravský kraj: Smlouva k poskytnutí dotace 250.000 Kč na
rozšíření veřejného osvětlení v obci, Obvodní báňský úřad: Informace
o výnosech z těžebního prostoru, Krajský úřad: Souhlas s uzavírkami
silnic v obci, Ekokom: Změna sazebníku odměn
Na vědomí faktury.
Žádost o úpravu parkoviště u č.p. 101 – schváleno
Žádost o opravu komína v KZ – bude projednáno s žadatelem
Žádost o úpravu obecní cesty – bude projednáno s žadatelem
Schválen dodatek nájemní smlouvy č. 1 na opravu komunikací v obci
Schváleno rozpočtové opatření č. 3/2022.
Termín příštího zasedání Zastupitelstva obce nebyl stanoven.

2) Provozní doba v knihovně v měsíci červenci
Provozní knihovny informuje, že v měsíci červenci bude knihovna
otevřena ve čtvrtek 7. 7. v čase od 16:00 do 17:00.
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3) Informace k uzavírkám silnic v obci
V předchozích dnech proběhlo frézování vozovek, které bude
pokračovat kolem obrubníků a kanálů, tyto přípravné práce na
pokládku živice budou probíhat do 17.7.. Parkujte prosím tak, aby
bylo možné silnicemi projíždět i s ohledem na to, že budou výškově
upravovány kanálové vpusti a poklopy.
Od pondělí 18. 7. bude prováděna pokládka živičné směsi. S ohledem
na zajištění kontinuity a návaznosti prací bude nutné provést uzavírky
komunikací a to následujícím způsobem:
18. 7. – uzavřena ulice za hasičskou zbrojnicí
19. 7. – 21. 7. – uzavřena oblast od poloviny křižovatky na Boskovice
ve směru za obecní úřad (obě strany kolem parku). V tyto dny nebude
možný průjezd vozidel do místní části Horky (pouze přes louku od
silnice na Boskovice) a autobusová zastávka bude přeložena před
domy č. 44 (směr Doubravice) a č. 138 ve směru na Boskovice. V tyto
dny bude realizována pokládka taktéž v lokalitě u hřiště (Hrádek),
ulice směr dostihová stáj a ulice k č. p. 179 (Maňouškovi).
21. 7. – 23. 7. – uzavřena silnice od vjezdu do obce od Doubravice až
po polovinu křižovatky do Boskovic (včetně odbočky směr Hrádek).
V tyto dny nebude obec průjezdná, pro autobusy bude zveřejněn
KORDIS výlukový jízdní řád.
Uvedené se může s ohledem na probíhající práce mírně měnit, sledujte
proto dopravní značení.
Děkujeme za pochopení.
4) Akce v našem okolí
Komedianti na káře: Pirátská pohádka, Boskovice
8.7.2022 17:00, Nádvoří zámku, Pohádkový hřebínek 2022
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Boskovický Strongman 2022, Boskovice
9.7.2022 13:00, Areál Červená zahrada
Divadlo Koňmo: Vodnická pohádka, Boskovice
15.7.2022 17:00, Nádvoří zámku
Promenádní koncert: Martin Štěpánek, Boskovice
17.7.2022 16:00, Park u Zámeckého skleníku
Divadlo Kapsa Andělská Hora: Nešťastný Šafářův dvoreček, Boskovice
22.7.2022 17:00, Nádvoří zámku
Předpouťová taneční zábava, Boskovice
29.7.2022 20:00, Před zimním stadionem a Mazurie
Festival 3+1 (hlavní festivalový den), Letovice
30.7.2022 17:00, Koupaliště Letovice
Pouťová taneční zábava, Boskovice
30.7.2022 20:00, Před zimním stadionem a Mazurie
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