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OBECNÍ ÚŘAD ZAHRÁDKY
e – mail: obec@zahradky.cz
ID DS: vpxbmhd
úřední doba: pondělí 16 – 19 hod.

www.zahradky.cz

přenesená působnost výkonu státní správy: MěÚ Jindřichův Hradec
matrika: MěÚ Strmilov
platné obecně závazné vyhlášky
•
•
•
•
•
•
•
•

č. 7/1997, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu sídelního útvaru Zahrádky
č. 10/1999, o zrušení vyhlášky o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ Zahrádky
č. 1/2011, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 12/2000 o Fondu rozvoje bydlení Obce Zahrádky
č. 2/2019, o místním poplatku ze psů
č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu
č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Nařízení obce Zahrádky č. 1/2016 Tržní řád
zařízení obce

❖
❖
❖
❖

Mateřská škola Zahrádky, příspěvková organizace
 378 53 Zahrádky 70
 605 879 136
Obecní knihovna Zahrádky, organizační složka
 378 53 Zahrádky 42
 384 490 051
Výtvarná dílna Zahrádky, organizační složka
 378 53 Zahrádky 42
 724 195 007
Turistická ubytovna Zahrádky, organizační složka
 378 53 Zahrádky 42
 721 305 025

mszahradky@seznam.cz
knihovna@zahradky.cz
vyda@zahradky.cz
ubytovna@zahradky.cz

služby obce















Zahrádecký zpravodaj vydáváme měsíčně a doručujeme ho předplatitelům
zajišťujeme nakládání s komunálním odpadem:
1. tříděný odpad (sklo, papír - noviny, časopisy, lepenku, smíšený, PET lahve, nápojové kartony, monočlánky, kovový
šrot) sbíráme bezplatně na sběrném stanovišti u MŠ, kde je nepřetržitě otevřeno
2. popelnice s netříděným odpadem jsou vyváženy každý čtvrtek, harmonogram zveřejňujeme ve zpravodaji
3. sběr nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu organizujeme každoročně na sběrném stanovišti u MŠ
Czech POINT – výpisy z Katastru nemovitostí, Obchodního a Živnostenského rejstříku, Rejstříku trestů, Bodového
hodnocení řidiče, Insolvenčního rejstříku, výstup ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, žádost o zřízení či
znepřístupnění datové schránky a další
kopírujeme na obecním úřadě
zhotovujeme kroužkovou vazbu
pohlednice obce a turistické mapy prodáváme na obecním úřadě, také v turistické ubytovně
mateřská škola je otevřena pro děti z obce a okolí
knihovna s veřejným internetem je otevřena v pondělí 16 – 19 hod. a dle dohody
výtvarná dílna je otevřena dle rozpisu kurzů
turistická ubytovna s možností stravování po předchozím objednání i pro neubytované je otevřena celoročně
pro seniory ve věku 70 let a více s trvalým bydlištěm v obci zajišťujeme obědy z turistické ubytovny s možností
donášky
zajišťujeme dopravu (nutno předem objednat na mob. č. 720 649 489) obecním mikrobusem k lékařům ve čtvrtek
Zahrádky – Horní Dvorce – Strmilov a zpět, odjezd od autobusové zastávky Zahrádky v 8.30 hod., návrat dle potřeby
prodáváme dřevo samovýrobou z obecních lesů

aktualizováno 1. ledna 2022

