Vidimace a legalizace
Obecní úřad Dunajovice od nového roku provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou
(vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace) dle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody
opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu.
Humanitární sbírka
Diakonie Broumov, sociální družstvo, pořádá sbírku použitého textilu a potřeb do domácnosti. Vše
zabalené v igelitových pytlích a nádobí do krabic můžete nosit 8.3.2021 od 8 - 15 hod a 10.3.2021
od 8 – 17,30 hod do kanceláře OU Dunajovice.
Seznam věcí, které můžete dát do sbírky:
- veškeré letní a zimní oblečení,
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky,
- domácí potřeby zabalené v krabici (nádobí bílé i černé, skleničky),
- vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří, obuv (nepoškozená a v párech svázaných
gumičkou),
- menší elektrospotřebiče
- kabelky, batohy, drobné předměty domácnosti, hračky (nepoškozené a kompletní),
hygienické potřeby, dětské potřeby (lahvičky, dudlíky…).
Sběrový den
V sobotu 27.3.2021 v čase 9:45 – 11:45 hod proběhne pravidelný sběr nebezpečných a
velkoobjemových odpadů. V tuto dobu budou na návsi přistaveny nákladní automobily v modrobílém
provedení s velkým nápisem Marius Pedersen. Každý občan nebo majitel nemovitosti předá odpad
pracovníkům svozové firmy.

Leták s vyjmenovanými druhy odpadu je vyvěšen na internetových
www.obecdunajovice.cz a na kamenné úřední desce u obecního úřadu.
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Elektroodpad prosíme o odevzdání do dvora školy – likvidace elektroodpadu je zajištěna smluvní
firmou REMA.
Svoz železa a jiného kovového odpadu bude prováděn Sborem dobrovolných hasičů po skončení
sběru nebezpečného a velkoobjemového odpadu, cca od 12 - 14hod. Kovový odpad shromážděte na
svozová místa pro svoz popelnic ráno 27.3.2021.
Drobný kovový odpad (konzervy, plechovky od nápojů) lze celoročně vhazovat do kontejneru
umístěného na návsi nebo u bytovek vedle nádob na bílé a barevné sklo.
Větve z ořezu stromů, prosíme, svezte na Slověnický vršek od 1.4.2021.
Sčítání lidu
Sčítání lidu 2021 začíná z 26. na 27.3.2021 o půlnoci. V první fázi má každý možnost sečíst se online
prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online,
má zákonnou povinnost od 17.4. do 11.5.2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho
distribuci mají na starosti sčítací komisaři a síť kontaktních míst. Činnost sčítacích komisařů
i kontaktních míst bude v součinnosti ČSÚ a České pošty upravena tak, aby došlo k výraznému
omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem za dodržení aktuálních
hygienických opatření.
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