
INFORMACE OBECNÍHO Ú ŘADU 
DRAHONÍN 01/2009 

 
1. SVOZ POPELNIC 
Od 1. dubna 2009 dochází ke změně četnosti svozu popelnic. Popeláři již budou jezdit jen 1x 
14 dnů, tzn. v sudé týdny (další svoz bude 15.4.2009). 
 

2. CZECH POINT 
V průběhu měsíce dubna bude v kanceláři obecního úřadu zprovozněno místo CZECH 
POINT. O nabídce poskytovaných služeb budete informováni v samostatném informačním 
letáku. 
 

3. SLUŽBY PRO OBČANY 
V případě zájmu můžete využít služeb černobílé kopírky (černobílé formáty A3, A4) a 
barevné laserové tiskárny (formát A4). Cena kopírování, resp. tisku je 2,0 Kč za list A4. 
Po domluvě s Hanou Rousovou si můžete nechat ověřit podpis nebo úřední listiny. 
 

4. PRONÁJEM KULTURNÍ MÍSTNOSTI 
Trvale bydlící drahonínští obyvatelé a členové SDH Drahonín mají možnost zvýhodněného 
pronájmu Kulturní místnosti na obecním úřadě. V případě Vašeho zájmu kontaktujte Hanu 
Rousovou. 
 

Ceník některých služeb: 
Pronájem na večerní několikahodinovou akci       500,- Kč.večer-1 
Pronájem na celodenní akci     1.000,- Kč.den-1 
Pronájem na víkendovou akci     1.500,- Kč.víkend-1 

Více na: www.drahonin.cz/inzerce-sluzeb 
 

5. VEŘEJNOPROSPĚŠNÉ PRÁCE 2009 
I v letošním roce má obec možnost získat dotaci za účelem zaměstnání obyvatel 
registrovaných na úřadě práce. Případní zájemci nechť kontaktují Hanu Rousovou, která 
zájemcům sdělí letošní podmínky pro přidělení dotace a výši odměny. 
 

6. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DRAHONÍN 
Od úterý 31.3.2009 bude na obecním úřadě k nahlédnutí návrh územního plánu obce. Návrh 
ÚP bude k dispozici po dobu 30-ti dnů, kdy k němu lze vznést připomínky, které pak musí 
pořizovatel ÚP zohlednit (pokud se prokáže jejich odůvodněnost). Současně se k návrhu 
územního plánu bude vyjadřovat Krajský úřad a důležité orgány státní správy. Po zapracování 
odůvodněných připomínek bude zpracován čistopis ÚP. Čistopis je následně schválen 
zastupitelstvem obce (předpoklad cca červen/červenec 2009). 
 

7. NOC S ANDERSENEM 
Začínáme v pátek 3.4. 2009 v 17 hod. Budeme číst, soutěžit, bavit se i sladce spinkat v naší 
knihovně. Rozchod domu v sobotu ráno v 8:00 hod po výborné snídani. 
Těšíme se na všechny děti! Spacák a spinkací polštářek s sebou! 
 

8. PŘEDVELIKONOČNÍ ÚKLID 
Závěrem bychom Vás chtěli poprosit, abyste laskavě před blížícími se Velikonocemi poklidili 
veřejná prostranství před Vašimi nemovitostmi. Jménem obce děkuji za pochopení a věřím, že 
rádi přispějete ke zkrášlení naší obce. 
 
Drahonín, 29.3.2009 
 

Ing. Pavel Kocůr – starosta obce 
 


