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Vážení a milí spoluobčané, 
 
     blíží se konec roku a všichni už se těšíme na Vánoční svátky. Chtěli bychom Vám 
popřát, abyste si je užili bez starostí a stresu. Věřím, že se potkáme na některé 
z předvánočních akcí a společně přivítáme nový rok tradičně u kaple Sv. Markéty. 
      Do roku 2023 Vám přejeme zdraví, klid a mír a hodně radosti. 
 
ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA – 25. 11. 2022 
 

- Byla schválena pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2023 

- Byly schváleny 3 žádosti na pořízení a provozování domovních čističek odpadních 

vod 

- Byla schválena dotace na činnost SDH Dlažov 

- Byla schválena dotace na činnost SDH Soustov 

V diskuzi s občany bylo projednáváno: 

Řešení odvodu vody ze silnice směr Soustov a její údržba v zimním období – obec zajistí 

osazení silnice svodnicí do stávajících kanálů a údržbu v zimním období. 

Osazení radaru na měření rychlosti v obci Dlažov – obec bude s osazením radaru počítat 

v rozpočtu pro rok 2023, po skončení rozpočtového provizoria. 

Je opravdu žádoucí oprava hřiště v Mileticích? – obec má zájem na zachování stávajících 

sportovišť, která vybudovali naši předchůdci pro nás i naše děti. Obec nechá pozměnit 

projektovou dokumentaci, aby budoucí oprava nebyla tak nákladná a realizace bude 

prováděna jen v případě získání dotace. 

Informace a novinky pro občany: 

Aby byla zajištěna dostatečná informovanost občanů připravuje obec na webových 

stránkách https://www.dlazov.cz/ možnost přihlásit se k odběru novinek – po vyplnění 

mailové adresy do formuláře se automaticky každá aktualita na stránkách odešle na 

uvedený mail – samozřejmě bude možné se z odběru novinek i odhlásit. Služba bude 

zprovozněna od 1. 1. 2023. 

 

https://www.dlazov.cz/


 

 

Občané, kteří nemají internet mohou poslat na tel. číslo 605 297 270 sms ve tvaru 

AKTUALITY – JMÉNO – PŘÍJMENÍ a budou aktuality dostávat jako sms zprávu.  

Na stránkách Obce je nová záložka Vzkazy, náměty. Každý může na mail 

vzkazy@dlazov.cz zaslat svůj dotaz, který bude umístěn do této záložky stejně jako 

odpověď na tento veřejný dotaz. 

Obě tyto služby už jsou zprovozněny. 

Na sběrném místě v Dlažově byl nově umístěn kontejnér na plechové obaly. 

Ceny vodného, poplatky za odvoz odpadu a ostatní místní poplatky zůstávají na výši roku 

2022 a jsou splatné od 1. ledna do 31. března 2023 na účet obce nebo od 1. února 2023 

hotově v úředních hodinách Obecního úřadu. 

Termín mimořádných voleb do obecního zastupitelstva byl stanoven Ministerstvem 

vnitra na 25. 3. 2023. 

 

Pozvánky: 

17. prosince 2022 od 18,00 hod vánoční zpívání koled v kapli v Mileticích 

20. prosince 2022 od 16,00 hod vánoční besídka v Mateřské škole v Dlažově 

1. ledna 2023 ve 14,00 hod Novoroční setkání u kaple Sv. Markéty s přípitkem svařeného 

vína 

18. února 2023 od 14,00 hod Dětský maškarní rej – sokolovna Dlažov 

                            od 19,00 hod Okrskový hasičský bál – sokolovna Dlažov 

 

 

 

 

 

 

 


