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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ÚJEZD

Tel.: 272 690 545, 272 690 692 • e-mail: info@praha-ujezd.cz • www.praha-ujezd.cz

VOLBY do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

ak jsme Vás již informovali, v městJ2 volební
ské části Praha – Újezd jsou zřízeny
okrsky. Sídlo volebního okr-

sku č. 1014 je Kateřinské nám. 465/1
(budova úřadu městské části), sídlo
volebního okrsku č. 1015 je Formanská 139 (budova na rohu ulic Formanská a Josefa Bíbrdlíka).
Úřad městské části vede stálý
seznam voličů pro ty, kteří jsou v MČ
Praha – Újezd přihlášeni k trvalému
pobytu. Každý volič si může nejpozději do dvou dnů před volbami zkontrolovat, zda je v tomto seznamu zapsán.
Dva dny přede dnem voleb úřad městské části seznam v 16.00 hodin uzavře.
Volič hlasuje osobně, zastoupení
není přípustné. Po příchodu do volební místnosti volič prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky

platným občanským průkazem nebo
cestovním pasem České republiky.
Neprokáže-li volič svou totožnost
a státní občanství České republiky,
nebude mu hlasování umožněno.
Volič, který se dostaví s voličským
průkazem, je povinen tento průkaz
odevzdat okrskové volební komisi.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen
okrskové komise.
S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu
anebo nemůže číst nebo psát, může být
v tomto prostoru přítomen jiný volič,
nikoliv však člen okrskové volební
komise, a hlasovací lístek za něho
upravit a vložit do úřední obálky. Volič
může požádat ze závažných, zejména

PŘIJMEME pracovníka

řad MČ Praha – Újezd přijme pracovÚ
níka na dobu určitou na pozici – pracovník údržby MČ. Jedná se o zástup za

pracovníka údržby MČ, který je dlouhodobě
v pracovní neschopnosti. Nástup možný
ihned. Náplní práce je údržba zeleně a úklid
MČ, drobné opravy, doručování zásilek, roznášení letáků.
Požadavky: ukončené základní vzdělání,
zdravotní způsobilost, řidičský průkaz B,
fyzická zdatnost, bezúhonnost. Vhodné i pro
důchodce. Základní plat 10 000 Kč + zaměstnanecké výhody.
Nabídky očekáváme nejpozději do 10. 5.
2006 telefonicky na tel.: 272 690 692 nebo
písemně na adresu Úřad MČ Praha – Újezd,
Kateřinské nám. 465/1, 149 00 Praha 4.

OČKOVÁNÍ
proti vzteklině

L

etos v naší městské části proběhne očkování proti vzteklině ve středu 17. května 2006
v Újezdu u Návesního rybníka blízko autobusové zastávky od 16.00 hod do 17.30 hod.
V Kateřinkách na křižovatce ulic Na Křtině
a Vodnická „u vrby“ od 18.00 hod do 18.30
hod. MVDr. Chvátal bude očkovat psy proti
vzteklině i proti dalším infekčním chorobám
(kombinovaná vakcína).
Po dohodě bude možné provést i trvalé
označení psa mikročipem.

zdravotních důvodů obecní úřad
a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním
obvodu volebního okrsku. V takovém
případě okrsková volební komise vyšle
k voliči dva své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou
a hlasovacími lístky.
Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích
lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní.
Závěrem bychom chtěli opět připomenout, že každý volič dostane do
schránky nejpozději tři dny přede dnem
voleb volební materiály společně s přesnou adresou sídla volebního okrsku.
JUDr. Martina Maříková,
odbor občansko-správní

ČIŠTĚNÍ
komunikací

DŮLEŽITÁ
USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA

e dnech 3. května, 27. června
V
a 25. září 2006 dojde k blokovému čištění místních komunikací

ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy. V naší městské
části se jedná o čištění ulic: Vodnická, Krajanská, Proutěná, U Pramene, Na Křtině (úsek Vodnická –
Milíčovská), Milíčovská (úsek Na
Křtině – začátek zástavby).
Na komunikacích, které spravuje městská část, proběhne úklid
10. května 2006. Městská část
objednala u firmy Pražské služby,
a. s. strojní čištění komunikací
Pastevců, Remízková, U Louky,
Milíčovská, Na Křtině, Štítová,
U Močálu a Ke Smrčině.
Čištění komunikací je spojeno
s případným odtahem motorového
vozidla, jehož řidič nerespektoval
přenosnou dopravní značku „zákaz
zastavení.“ Tyto dopravní značky
s vymezenou dobou působnosti
budou na komunikacích osazovány
minimálně 7 dní před plánovaným
čištěním. Žádáme řidiče, aby uposlechli toto dopravní značení
a v den čištění se svými vozidly
v dané ulici neparkovali. Umožníte tím bezproblémové vyčištění
komunikace.
Pavla Pitrmanová,
sekretariát starosty

Zastupitelstvo MČ
Praha-Újezd dne 11. 4. 2006
Schvaluje:
■

pana Josefa Nováka do funkce
2. místostarosty.

Souhlasí:

se záměrem vybudovat cyklostezky podle návrhu ing. Ranoše,
■ s předloženým investičním
záměrem výstavby rodinných
domů v lokalitě Ke Mlýnu,
■ s poskytnutím finančního příspěvku pro konkrétní obce
postižené záplavami
■

Nesouhlasí:
■

s nově předloženou zastavovací
studií „U Šabatů“.

Zastupitelstvo MČ přijalo
několik usnesení týkajících se
bodu „Řešení dopravní
obslužnosti Újezdu“.
Úplné znění textů je vyvěšeno
na Úřední desce, informačních
vývěskách a na webových
stránkách úřadu.
Příští zasedání zastupitelstva
se bude konat v úterý 9. května
2006 od 19,00 hod v zasedací
místnosti úřadu městské části.

Tuto stránku připravuje MČ Praha-Újezd a není redakčně upravována.

