Důležité informace
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému
nahlédnutí
Katastrální operát obnovený novým mapováním na digitální mapu v k.ú. Býkov, na části katastrálního
území nezahrnutého do komplexních pozemkových úprav, bude předložen k veřejnému nahlédnutí,
s možností uplatnění námitek proti obsahu, v budově Obecního úřadu Býkov 68, v přízemí, v kulturní
místnosti, a to ve dnech:
Po, St (2.11., 4.11., 9.11., a 11.11.2020) v době 8:30-12:00 a 13:00-16:00 hod.
Čt (29.10. a 5.11.2020) v době 8:30-12:00 a 13:00-15:00 hod.
V této době bude přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu.
Vzhledem k tomu, že vyložení obnoveného katastrálního operátu probíhá v době platnosti současných
usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření, jsme nuceni učinit kroky v souladu s těmito opatřeními.
Veřejné nahlédnutí v kulturní místnosti OÚ bude probíhat takto:
Pokud přijdete ve výše uvedených dnech a časech na OÚ a budou hlavní dveře do budovy OÚ odemčeny,
znamená to, že v kulturní místnosti je volno a můžete vstoupit.
V případě, že bude zamčeno, je v kulturní místnosti přítomen někdo, kdo přišel před Vámi. Vyčkejte prosím
ve venkovních prostorách před OÚ a i zde prosím dodržujte rozestupy min. 2m.
Věřte, že nám není jedno, že budete mrznout venku, ale z důvodu omezených vnitřních prostor, jsme byli
nuceni učinit tato opatření na ochranu Vašeho soukromí.
Do obnoveného katastrálního operátu je současně možné po dobu jeho vyložení nahlédnout i na webových
stránkách: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx .
Doporučuji všem kontrolu svých pozemků a nemovitostí !!! Po zapsání do Katastru nemovitostí již
nebude možné uplatnit jakékoliv námitky !!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLÁNOVANÉ PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY NEBUDE !!!
Provozovatel distribuční soustavy společnost ČEZ Distribuce, a.s. plánované přerušení dodávky elektřiny
v Býkově i Láryšově dne 29.10.2020 od 13:00 do 16:00 hodin – ZRUŠIL.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZRUŠENÍ KULTURNÍCH AKCÍ do 31.12.2020
Zastupitelstvo obce Býkov-Láryšov na svém zasedání dne 21.10.2020, usnesením č. 18, bod č. 6
zrušilo tyto kulturní akce:
Lampiónové svícení - 7.11.2020, Mikulášská nadílka - 5.12.2020, Vánoční koncert – 27.12.2020
Zastupitelé obce projednali uskutečnění dalších kulturních akcí plánovaných do konce roku 2020 a rozhodli
se, vzhledem k vývoji šíření nákazy COVID-19 v Moravskoslezském kraji a již i na Krnovsku, zrušit všechny
kulturní akce naplánované do konce roku 2020. Děti od 1 do 15 let o své kolekce a balíčky nepřijdou.
S ohledem na vývoj situace v celé ČR předpokládáme, že Vláda ČR prodlouží svá krizová opatření a možná i
nouzový stav. Kulturní akce vyžadují přípravu a některé akce i uzavření smluvního vztahu (Vánoční koncert)
a Vláda ČR vydává svá usnesení o přijetí krizových opatření ze dne na den.

Setkat se sousedy a přáteli a pobavit se je sice fajn, ale ochrana Vašeho zdraví je pro nás
důležitější.

