INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO Ú ŘADU RAKOV
ZE DNE 29. října 2021

UZAVŘENÍ KANCELÁŘÍ OÚ, NÁHRADNÍ PROVOZ
Od 1. listopadu 2021 budou uzavřeny prostory Obecního úřadu na č. p. 34 (Kulturní dům
Rakov). Od výše uvedeného data bude Obecní úřad v provozu v náhradních prostorách
společenské místnosti Hasičské zbrojnice č. p. 144, vchod od č. p. 37 (Pírkovi) a to pouze
v pondělí a ve středu v době od 14.00 hod. do 17.00 hod. V případech, kdy budou mít
občané požadavek ověření dokumentů, ověření podpisů, potřebu evidence obyvatel či
jiných úředních úkonů bude nutno telefonicky kontaktovat starostu obce nebo účetní,
evidence obyvatel a to na číslech 606 290 092 nebo 581 621 870. Případně je taktéž
možno nás kontaktovat e-mailem a to buď ou.rakov@volny.cz nebo starosta@rakov.cz.
Obecní úřad bude uzavřen z důvodu realizace prací projektu Oprava vnitřních prostor KD.
Předpokládaná délka uzavření OÚ je do konce listopadu 2021. V případě dotazů,
nejasností nás kontaktujte na výše uvedených mobilních číslech nebo e-mailem. Předem
se omlouváme za způsobené komplikace.

UZAVŘENÍ MÍSTNÍ KNIHOVNY
Taktéž z výše uvedeného důvodu bude uzavřena místní knihovna. Posledním dnem, kdy
místní knihovna bude otevřena – pondělí 1. listopadu 2021 v klasické otevírací době od
16.00 hod. do 18.00 hod. Bohužel knihovna nebude mít prostory k náhradnímu provozu a i
její předpoklad uzavření je 1. listopadu 2021.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 6. listopadu 2021 v době od 10.40 až do 11.20 hod. proběhne sběr
nebezpečného odpadu. Z důvodu realizace projektu Opravy vnitřních prostor KD nebude
nebezpečný odpad ukládán před kulturním domem, ale mimořádně na zpevněné ploše u
prodejny Smíšeného zboží. Jednotlivá úložná místa budou označena a uložení
nebezpečného odpadu proběhne dle pokynů pracovníků Obecního úřadu. Žádáme tímto
spoluobčany, aby návoz odpadu určeného k odběru byl proveden až v sobotu 6. listopadu
2021 před stanoveným časem odběru. Seznamy jednotlivých druhů nebezpečného
odpadu jsou uveřejněny na druhé straně tohoto Informačního zpravodaje. Předem
děkujeme spoluobčanům za dodržení termínu návozu, spolupráci a vstřícnost.

TERMÍNY SVOZU ODPADŮ LISTOPAD 2021
Bioodpad (hnědé kontejnery): 2. 11.; 9. 11.; 16. 11.; 23. 11. a 30. 11.
Komunální odpad (popelnice): 5. 11. a 19. 11.
Nebezpečný odpad: 6. 11.
Plasty (žluté kontejnery): 8. 11. a 22. 11.
Papír (modré kontejnery): 10. 11. a 24. 11.
Bližší informace na www.skladkabystrice.cz

POZOR ZMĚNA ČASU – ZIMNÍ ČAS
V noci ze soboty 30. 10. na neděli 31. 10. změna času z 3.00 hod. na 2.00 hod.

