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Vážení a milí spoluobčané, 
 
     venku řádí pořádný mráz a my bychom Vás rádi informovali o tom, co je v obci nového 
a pozvali Vás na několik společných akcí. 
 
ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA – 10. 2. 2023 
 

- Bylo schváleno podání žádosti o dotaci na výsadbu dřevin kolem Svatojakubské 

cesty mezi Dlažovem a Novou Vískou a Novou Vískou a Nevděkem. V případě 

získání dotace se na výsadbě bude Obec podílet společně se spolkem Ultreia 

- Bylo schváleno podání žádosti na FVE pro malé obce na střechu mateřské školy a 

obecního úřadu 
Žádost o dotace je třeba podat do 15. 3. a nové zastupitelstvo ji může v případě nezájmu 

odmítnout. 

- Byla schválena dotace pro ZO Českého svazu včelařů Janovice ve výši 2000,- Kč 

V diskuzi s občany bylo projednáváno: 

Proč obec nevybuduje fotovoltaiku i na jiných budovách obce? Tato konkrétní dotace je 

pouze pro objekty, kde bude energie přímo spotřebována a uznatelným nákladem je i 

modernizace vnitřních rozvodů, které jsou ve školce v havarijním stavu. V budoucnu 

budeme určitě usilovat o umístění FVE i na jiné budovy, našim cílem je vybudovat 

komunitní energetiku, kde by Obec mohla sdílet energii do veřejného osvětlení nebo i 

občanům, což by snížilo sazbu el. energie pro všechny. 

Jaké stromy se budou vysazovat podél Svatojakubské cesty? Bude se také zpevňovat 

cesta? Ovocné stromy a jedlé kaštany. Cesta se zpevňovat nebude.  

Vyčistí Obec náletové dřeviny u cesty za Soustovem? Bude zaasfaltována krajnice? Obec 

vyklidí náletové dřeviny. Cesta k autobusové zastávce patří Plzeňskému kraji, obec vyvolá 

jednání o její údržbě a případném vybudování cesty pro pěší k autobusové zastávce. 

Na pozemcích pana Smolíka vytéká voda, nemůže to být únik z vodovodu? Jedná se o 

dešťovou vodu, která kopíruje vodovodní potrubí. 

Dále byla projednávána soukromá korespondence, která podle vedení obce nepatří do 

veřejného prostoru a zbytečně vyvolává neshody mezi občany. 



 

 

 

 

Informace pro občany: 

Ve středu 22. 2. od 7:30 – 15:30 bude v Dlažově a na Bukové přerušena dodávka el. energie 

z důvodu plánovaných prací na distribuční soustavě.  

- v souvislosti s tím bude v tento den také uzavřena provozovna České pošty v Dlažově. 

V pondělí 13. 3. od 9,00 – 17,00 budou v budově Obecního úřadu zaměstnanci Katastrálního 

úřadu podávat informace k obnovené katastrální mapě a novému operátu katastrálního území 

Dlažov. Vlastníci se budou moci na Obecním úřadě seznámit s novou mapou od 13. 3. do 23. 3. a 

do 15ti dnů budou moci podat námitky proti obsahu nového operátu. Platnost nového operátu 

bude vyhlášena v dubnu 2023. 

 

V sobotu 25. 3. proběhnou v naší obci nové volby do Zastupitelstva. Jedná se o volby 

jednodenní, prosíme všechny občany, aby si přišly zvolit své zástupce obce. 

 

Ve dnech 21. – 23. 4. proběhne svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 

 

 

Pozvánky: 

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

                            od 20,00 hod Okrskový hasičský bál – sokolovna Dlažov 

21. února 2023 od 9,30 hod do 11,30 hod uspořádá MŠ v Dlažově 

masopustní průvod obcí (v případě špatného počasí 22. února) 

4. března 2023 od 18,00 hod pořádáme k MDŽ  

  koncert Petry Černocké - sokolovna Dlažov 

 

31.března 2023 od 19,30 hod uvede Divadelní spolek Plánice divadelní hru „Agentura 

Drahoušek“ – sokolovna Dlažov 

2. dubna 2023 od 14,00 hod pořádáme Velikonoční vyrábění pro děti s krátkým vystoupením 

dětí z mateřské školy – sokolovna Dlažov 

 

 


