Krtský
zpravodaj

ední hodiny OÚ Krty
pond lí 8.30 - 9.30 /starosta, místostarostka/
tvrtek 18.30 – 20.00 / starosta, místostarostka,ú etní /
Brigáda
V sobotu 11.4.2015 se uskute nila brigáda SDH Krty. Prob hla
dezinfekce obecních studní, oprava studny na návsi.
(u pana Poláka), dopln na voda do nádrže na h bitov a zabetonován
stojan na Váno ní strome ek.
kujeme všem, kte í se zú astnili.
íd l palivového d eva
íd l palivového d eva prob hne v pátek 17.4.2015 od 15.00 na
obecním ú ad za p ítomnosti lesního hospodá e.
Nebezpe ný odpad
Pravidelný svoz nebezpe ného odpadu prob hne v sobotu 18.4.2015 od
9.15 – 9.30. Sb rné místo bude stejné jako každý rok a to u
víceú elového h išt .
Co je nebezpe ný odpad?
Nebezpe ný odpad je takový druh odpadu, který se vyzna uje
negativním vlivem na životní prost edí a zdraví lidí nebo zví at, nebo
i manipulaci s ním hrozí n jaké další nebezpe í ( viz níže ). Nelze s
ním proto nakládat jako nap . se smíšeným komunálním odpadem nebo
odpadem ur eným k b žné recyklaci. Nelze ho tedy ukládat do
otev ených skládek, ani spalovat v b žných spalovnách. Likviduje se
bu ve speciálních spalovnách nebezpe ných odpad , nebo se dále
recykluje ve specializovaných firmách.

Mezi nebezpe ný odpad pat í:
Syntetické barvy, laky
Syntetická edidla
Mo idla
Elektrické baterie, Autobaterie
Oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty
Kyseliny, louhy
Lepidla, prysky ice
Zdravotnický materiál ( zne išt né obvazy, jehly apod. )
Tiska ské barvy, tonery, inkousty
Chladni ky a mrazáky obsahující freony
obrazovky
kavé látky, fotochemikálie, pesticidy
Zá ivky a jiný odpad obsahující rtu
„Ukli me esko“
Obec Krty se stejn jako mnoho dalších obcí a m st zapojí do celostátní
akce pod názvem „Ukli me esko“. Jedná se o dobrovolnou akci na
úklid odpadk v obci a jejím blízkém okolí. Sraz dobrovolník je
18.4.2015 v 8.45 p ed OÚ Krty. Podrobné informace budou
up esn ny na míst . Rukavice a pytle na odpad budou vydány na OÚ.
ipravované akce:
Pou ová zábava /25.4. 2015/
Stav ní Máje, posezení u ohn , pálení arod jnic. / 30.4. 2015/
Den D tí / erven/
/další akce, termíny a podrobnosti budou up esn ny na výv sní tabuli
nebo webových stránkách/

Plánované akce chlapince na rok 2015:
- otevírání rybníka a p ivítání chalupá (25.duben?
- májová zábava 30.kv ten
- prázdninový den s traktoriádou (25. ervenec)
- ukon ení prázdnin – kolokáry (29.srpen?)
- drakiáda (14.listopad)
/další akce, termíny a podrobnosti budou up esn ny na výv sní tabuli
nebo webových stránkách/
Územní plán obce Krty - podn ty
Na základ usnesení Zastupitelstva obce Krty ze dne 27.2.2015,
zastupitelstvo schválilo z vlastního podn tu dle §44 zákona
. 183/2006 sb., stavebního zákona v platném zn ní, po ízení nového
územního plánu obce Krty, a proto vyzýváme všechny ob any, chata e
a chalupá e k podávání podn k územnímu plánu obce Krty. Své
písemné podn ty zasílejte emailem (krty@obecni-urad.net) , poštou
(Obec Krty, Krty 51, 270 33 Jesenice ) nebo osobn na obecní ú ad
Krty.
Úplná uzavírka silnice . I/27. (Jesenice – Karlovarská k ižovatka)
D vodem opat ení je oprava HAVARIJNÍHO stavu povrchu
komunikace, kdy se bude provád t celoplošná oprava porušeného
povrchu komunikace se zesílením krajnic.
Termín provád ní prací (dopravního opat ení):
1.4. – 30.6.2015 z toho cca 1.4. – 31.5.2015 – áste ná uzavírka
1.6. – 30.6.2015 – úplná uzavírka

Popis objízdných tras p i úplné uzavírce v termínu od 01.06.2015 do
30.06.2015:
Pro vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 t pro sm r Žatec – Plze :
po zna ené objízdné trase, silnice . I/6 – ern ice – silnice
. III/2063 – Blato – silnice . III/2065 Krty – Jesenice – silnice
. I/27, délka cca 18 km.
Pro vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 t pro sm r Plze - Žatec:
po zna ené objízdné trase, silnice . I/27 Jesenice – silnice . II/228 –
Orá ov – silnice . III/2283 – Kolešovice – silnice . III/2275 –
silnice . III/2284 Ho esedly – k ižovatka se silnicí . I/6 Ho esedly –
silnice . I/6 – k ižovatka se silnicí . I/6 a se silnicí . I/27, délka cca
24 km.
Pro
vozidla
o
celkové
hmotnosti
nad
3,5
t:
obousm rn po zna ené objízdné trase po silnici . II/229 Kralovice –
Kožlany – istá – Všesulov – Zavidov – Petrovice – P ina – Lubná
– Rakovník – silnice . II/227 Ho esedly – silnice . I/6 Ho esedly –
Ho ovi ky – k ižovatka silnic .I/6 a . I/27, délka cca 50km
Otev ení d tského h išt :
Po zimní p estávce, bylo op t otev eno d tské h išt .
Pohostinství „U Krtka“
20.3 2015 bylo znovu otev eno pohostinství „U krtka“.
Provozní doba:
Pátek od 16.00
Sobota od 18.00
Pohostinství nabízí 8 druh p edpe ených pizz, které je
možné objednat na telefonním ísle 602821890.
íjemné posezení, dobré pivo, d kujeme paní hostinská.
Blahop ejeme:
Životní jubileum oslaví p. Blažena Kašpárková

