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POZVÁNKA NA IV. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RAJHRADU
Ve středu 13. 3. 2019 od 18 hod. se koná veřejné zasedání Zastupitelstva města Rajhradu v zasedací místnosti v budově
Městského úřadu Rajhrad, Masarykova 32 – 1. patro.

ODEČTY PLYNOMĚRŮ – OD 15.3.2019
V období 15. 3. – 22. 3. 2019 budou v Rajhradě prováděny pracovníkem firmy Montgas odečty stavů plynoměrů
všech dodavatelů zemního plynu. V případě nedostupnosti plynoměru bude vhozen do schránky lístek s druhým
termínem a kontaktem s možností individuální domluvy.
Dana Balabánová, MONTGAS
partner GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno, T +420 532 227 126, F +420 517 817 126, M
+420 606 673 874

Potraviny U Sedláčků – akce týdne T11/2019
Potraviny u Sedláčků Vám v týdnu od 11.3. do 17.3.2019 nabízí za zvýhodněné ceny například:
Cacao extra tmavé VAN 75g – pouze za 9,90
Papriková klobása – uzenářství Sláma 1Kg – pouze za 109,90

Oční optika Osička – jarní akce
Oční optika Osička vyhlašuje speciální slevovou akci 25% na všechny ztenčené brýlové čočky včetně multifokálních. Akce
je platná od 1.3. – 30.4.2019 a platí při nákupu celých brýlí včetně brýlové obruby. Měření zraku v úterý a v pátek
zdarma. Provozovna na adrese: Odbojářů 600, Rajhrad.

Nábytek Mikulík – Vranovice – Výprodej nábytku 15.2-15.3.2019
vyhlašuje velký VÝPRODEJ NÁBYTKU na prodejně ve Vranovicích od 15.února do 15.března 2019
z důvodu uvolnění skladovacích prostor pro novou kolekci. Vybraný sortiment nábytku slevňujeme až o 70%. Zákazníci
jsou srdečně zváni k výhodnému nákupu nábytku ve Vranovicích.

práce – uklízečka – ZŠ Rajhrad
ZŠ TGM Rajhrad přijme od 1. 4. 2019 uklízečku na dlouhodobý zástup pro budovu Masarykova 96.

SVOZ ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ – BŘEZEN 2019
Ve středu 13.března proběhne svoz bioodpadu a v pátek 15.března svoz komunálního odpadu z domácností

Pro ukládání nadměrného odpadu je pro občany přístupný sběrný dvůr na ul. Tovární. UPOZORŇUJEME, že
odkládání odpadu mimo sběrnou nádobu je zakládání skládky na veřejném prostranství s možností

pokutování.
INFORMACE k platbě místního poplatku za rok 2019
Místní poplatky za SVOZ ODPADU jsou splatné k 31.3.2019
(případně 31.3.2019 a 30.9.2019 při rozložení do 2 stejných splátek) dle platné vyhlášky: OZV č. 2/2017
možnost úhrady :
převodem nebo v hotovosti (v hotovosti lze místní poplatek uhradit na pokladně Evidence obyvatel)

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V RAJHRADĚ – 18./19./20. 3. 2019
18.- 20. března 2019 proběhne v Rajhradě blokové čištění místních komunikací.
Prosíme o respektování dopravního značení zákazu stání v jednotlivých ulicích v uvedených dnech,
aby parkující vozidla nebránila čistícím vozům v průjezdu a činnosti.
Časy provedení nejsou předem pevně stanoveny, čistící vozy se do vyčištěných zón po dodatečném odstranění
překážek z vozovek vracet nebudou!
Rozpis jednotlivých ulic naleznete ve vývěsce a na webu města.

Úplné znění zveřejněných příspěvku najdete na webu města

