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Vyhledávání

Svazek obcí CHOPOS
Přihlášení k odběru SMS

Od
do
17.2.2017 Veřejná vyhláška Eva Kroftová, má na Městském úřadě ve Vlašimi uloženy písemnosti, viz příloha.
15.2.2017 - 31.12.2017 Oznámení o ustanovení opatrovníka Obec Postupice, se sídlem Školní 154, 257 01 Postupice se ustanovuje opatrovníkem...
14.2.2017 - 22.2.2017 Veřejné jednání Zastupitelstva obce Postupice se koná dne 22. 2. 2017 od 16,00 hod. ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu v
Postupicích
13.2.2017 - 1.3.2017 Veřejná vyhláška MŽP opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého
(Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území
Středočeského kraje.
8.2.2017 Burza práce v Benešově 21 .2. 2017 od 9 do 16 hod. v Kulturním domě Karlov v Benešově
6.2.2017 - 22.2.2017 Návrh rozpočtu obce Postupice na rok 2017
20.1.2017 - 1.2.2017 Výzva k předložení nabídky Zakázka: Veřejné osvětlení Dobříčkov a ul. v Sadech
11.1.2017 - 27.1.2017 Záměr obce Postupice směnit poz. parc. č. 38/1, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 400 m2 z majetku obce za část poz. parc. č.
185/7, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře cca 105 m2 vše v k. ú. Nová Ves
10.1.2017 - 25.1.2017 Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Nová Ves u Postupic pozvánka na závěrečné jednání
2.1.2017 Informace o svozu komunálního odpadu v roce 2017 14denní svoz komunálního odpadu - termíny
21.12.2016 - 22.12.2017 Protokol o zkoušce pitné vody
Místo odběru: Postupice, náměstí J. Franka, RD č. p. 39
14.12.2016 - 30.12.2016 Záměr obce Postupice odprodat či pronajmout část pozemku parc. č. 1020/1ostatní plocha, ostatní komunikace k. ú. Postupice o
výměře cca 40 m2.
7.12.2016 Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním
1.12.2016 - 19.12.2016 Záměr obce Postupice odprodat část pozemku parc. č. 1367 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 15 m2 a část pozemku
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parc. č. 1020/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 15 m2, vše v k. ú. Postupice.
1.12.2016 - 16.12.2016 Návrh rozpočtu svazku obcí CHOPOS na rok 2017
28.11.2016 Usnesení č. 8/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konaného dne 23.11.2016 od 16 hodin v zasedací síni OÚ Postupice
28.11.2016 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konaného dne 23.11.2016 od 16.00 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích
16.11.2016 - 31.1.2017 Veřejná dražební vyhláška Nemovité věci zapsané na LV 1017, kat. území Roubíčkova Lhota, obec Postupice, okres Benešov
15.11.2016 - 24.11.2016 Veřejné jednání Zastupitelstva obce Postupice se koná dne 23. listopadu 2016 v 16:00 hod. ve velké zasedací místnosti Obecního
úřadu v Postupicích
14.11.2016 - 14.12.2016 Oznámení o vystavení návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Nová Ves u Postupic
9.11.2016 Informace o plánované rekonstrukci zařízení distribuční soustavy elektrické energie vlastníkům dotčených nemovitostí
7.11.2016 - 22.11.2016 Záměr obce Postupice odprodat část pozemku parc. č. 1120/1 ostatní plocha, v k. ú. Nová Ves o výměře cca 140 m2
4.11.2016 - 21.11.2016 Záměr obce Postupice prodloužit pronájem části pozemku parc. č. 1334/1 ostatní plocha, k. ú. Čelivo o výměře 100 m2.
1.11.2016 - 18.11.2016 Záměr obce Postupice pronajmout část pozemku parc. č. 571/13 trvalý travní porost, v k. ú. Pozov o výměře 100 m2.
20.10.2016 - 21.10.2017 Protokol o zkoušce pitné vody Místo odběru: Postupice 23, Kooperativa
20.10.2016 - 23.11.2016 Dražební vyhláška Dražen bude spoluvlastnický podíl o velikosti 2/10 k nemovitým věcem
18.10.2016 - 3.11.2016 Veřejná vyhláška MŽP Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého při
prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Středočeského kraje.
17.10.2016 - 2.11.2016 Oznámení veřejnou vyhláškou Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
10.10.2016 Výsledky hlasování ve volbách do Zastupitelstva Středočeského kraje ve volebním okrsku Postupice
10.10.2016 Opatření obecné povahy č. 1/2016 kterým se vydává změna č. 4 územního plánu obce Postupice
10.10.2016 Demografická studie obce Postupice a obcí spádujících do mateřské a základní školy
7.10.2016 - 24.11.2016 Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů ORP Benešov 2016
29.9.2016 - 9.11.2016 Usnesení - dražební vyhláška Dražební jednání se koná dne 8. 11. 2016 v 11:45 hod. v sídle Exekutorského úřadu Písek, V Portyči
472, dražební místnost
28.9.2016 Usnesení č. 6/2016 Zastupitelstva obce Postupice ze dne 21.9.2016
28.9.2016 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konaného dne 21. 9. 2016 od 16.00 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích
22.9.2016 Usnesní č. 7/2016 Zastupitelstva obce v Postupicích ze dne 21. 9. 2016
o vydání změny č. 4 územního plánu obce Postupice
22.9.2016 - 10.10.2016 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška o dani z nemovitosti ze dne 8. 12. 1992
22.9.2016 Změna č. 4 územního plánu obce Postupice
Veřejná vyhláška - oznámení
Opatření obecné povahy č. 1/2016
22.9.2016 - 9.10.2016 Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konané dne 7. a 8. října 2016
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Oznámení o době a místě konání voleb
20.9.2016 - 4.10.2016 Záměr obce Postupice propachtovat pozemky
20.9.2016 - 4.10.2016 Záměr obce Postupice propachtovat pozemky v k. ú. Čelivo, Jemniště, Milovanice, Nová Ves, Postupice, Pozov a Roubíčkova Lhota o
celkové výměře 42, 75 ha.
16.9.2016 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí stav k 1. 8. 2016
14.9.2016 Český statistický úřad Strukturální šetření v zemědělství
14.9.2016 Český statistický úřad Strukturální šetření v zemědělství
7.9.2016 - 21.9.2016 Veřejné jednání Zastupitelstva obce Postupice se koná dne 21. září 2016 od 16.00 hod. ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu v
Postupicích
7.9.2016 Upozornění ČEZ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů a to v období vegetačního klidu do 15. listopadu tohoto roku
30.8.2016 - 15.9.2016 Záměr obce Postupice pronajmout pozemek parc. č. 1076, ostatní plocha v k. ú. Roubíčkova Lhota o výměře 355 m2
29.8.2016 - 29.9.2016 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov vyhlašuje
platnost obnoveného katastrálního operátu v části katastrálního území Nová Ves u Postupic obce Postupice dnem 22. 8. 2016.
24.8.2016 - 10.9.2016 Záměr obce Postupice odprodat část pozemku p. č. 129/1, trvalý travní porost o výměře cca 180 m2 a část pozemku p. č. 128/1, orná
půda o výměře cca 50 m2 vše v k. ú. Čelivo.
23.8.2016 - 8.9.2016 Záměr obce Postupice směnit část pozemku p. č. 1136/11, ostatní plocha, ostatní komunikace a část pozemku p. č. 1127/15, ostatní
plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Postupice z majetku obce za část pozemku p. č. 1321/2, lesní pozemek v k. ú. Milovanice.
22.8.2016 - 9.10.2016 Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konané dne 7. a 8. října 2016
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
17.8.2016 - 2.9.2016 Záměr obce Postupice odprodat část pozemku p. č. 1599/6, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Nová Ves o výměře cca 100 m2
15.8.2016 - 30.9.2016 Dražební vyhláška Dražební jednání se koná: dne 27. 9. 2016 ve 13:30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb
Předmětem dražby jsou nemovitosti, viz přiložený soubor.
11.8.2016 - 29.8.2016 Záměr obce Postupice směnit část pozemku p. č. 1438/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 100 m2 z majetku obce z část
pozemku p. č. 827/1, zahrada vše v k. ú. Milovanice.
9.8.2016 - 25.8.2016 Záměr obce Postupice odprodat části pozemku parc. č. 398/6, trvalý travní porost o výměře 62 m2, parc. č. 398/17, trvalý travní porost
o výměře 45 m2, parc. č. 398/27, trvalý travní porost o výměře 51 m2 v k. ú. Milovanice.
28.7.2016 - 5.9.2016 Oznámení
o zahájení řízení o vydání změny č. 4 územního plánu (ÚP) Postupice veřejnou vyhláškou
18.7.2016 - 19.8.2016 Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2016
8.7.2016 Usnesení č. 5/2016 Zastupitelstva obce ze dne 29. 6. 2016
8.7.2016 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konaného dne 29. 6. 2016 od 17.00 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích
27.6.2016 - 27.6.2017 Protokol o zkoušce pitné vody Místo odběru: Postupice, Slunečná ul. RD č. p. 230
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20.6.2016 - 5.7.2016 Bezbariérové řešení OÚ Postupice zakázka na dodávku schodišťové plošiny
17.6.2016 Elektronická evidence tržeb Začínáme od 1. prosince
16.6.2016 - 29.6.2016 Veřejné jednání Zastupitelstva obce Postupice se koná dne 29. 6. 2016 od 17 hodin ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu v
Postupicích
9.6.2016 - 25.6.2016 Závěrečný účet obce Postupice za rok 2015
8.6.2016 - 31.3.2017 Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním
1.6.2016 - 16.6.2016 Závěrečný účet svazku obcí CHOPOS za rok 2015
31.5.2016 Usnesení č. 4 Zastupitelstva obce Postupice ze dne 27. 5. 2016
31.5.2016 Zápis z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konaného dne 27. 5. 2016 od 18.00 hodin v zasedací síni OÚ v
Postupicích
25.5.2016 - 26.6.2016 Výzva k odstranění vraku Vozidlo značka: Renault
RZ: PUM 4141
23.5.2016 - 10.6.2016 Nařízení Státní veterinární správy ukončení mimořádných veterinárních opatření k prevenci a tlumení moru včelího plodu
20.5.2016 - 6.6.2016 Záměr obce Postupice směnit část pozemku p. č. 1120/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 90 m2 z majetku obce za část
pozemku p. č. 185/5, lesní pozemek o výměře cca 105 m2 vše v k. ú. Nová Ves.
19.5.2016 - 26.5.2016 Mimořádné jedná Zastupitelstva obce Postupice se koná dne 27. 5. 2016 od 18:00 hod.
9.5.2016 - 25.5.2016 Záměr obce Postupice směnit část pozemku p. č. 32/1, ostatní plocha o výměře cca 24 m2 z majetku obce za část pozemku st. p .č. 8,
zastavěná plocha vše v k. ú. Čelivo
29.4.2016 - 16.5.2016 Záměr obce Postupice odprodat část pozemku parc. č. 1696 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 190 m2 v k. ú. Nová Ves
29.4.2016 - 30.5.2016 Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Středočeský kraj
27.4.2016 - 9.6.2016 Dražební vyhláška Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na 8. 6. 2016 od 13:00 hod.
Předmětem dražby jsou nemovité věci
26.4.2016 - 1.5.2016 Nařízení Státní veterinární správy
mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení moru včelího plodu
25.4.2016 Usnesení č. 3/2016 Zastupitelstva obce Postupice ze dne 20 4. 2016
25.4.2016 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice konaného dne 20. 4. 2016 od 16:00 hod. v zasedací síni OÚ v Postupicích
25.4.2016 - 25.5.2016 Nařízení Státní veterinární správy mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení moru včelího plodu
20.4.2016 - 5.5.2016 Oznámení veřejnou vyhláškou Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
20.4.2016 - 5.5.2016 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné Za kalendářní rok 2015
20.4.2016 - 6.5.2016 Oznámení veřejnou vyhláškou Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
18.4.2016 Cestování s dětmi do zahraničí
13.4.2016 - 13.4.2017 Protokol o zkoušce pitné vody Místo odběru: Postupice, RD č. p. 117
12.4.2016 - 21.4.2016 Veřejné jednání Zastupitelstva obce Postupice se koná dne 20. 4. 2016 od 16,00 hod. ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu v
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Postupicích
1.4.2016 - 16.4.2016 Veřejná vyhláška o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace obce Postupice
30.3.2016 - 15.4.2016 Záměr obce Postupice odprodat část pozemku parc. č. 1027/1 ostatní plocha v k. ú. Postupice o výměře cca 45 m2
15.3.2016 - 31.3.2016 Veřejná vyhláška Oznámení zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace
11.3.2016 - 29.3.2016 Záměr obce Postupice pronajmout pozemek parc. č. 1076 ostatní plocha, kulturní a osvětová plocha v k. ú. Roubíčkova Lhota o
výměře 335 m2.
10.3.2016 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí/neznámý vlastník/- §§ 64-65 zákona č.256/2013 Sb.,katastrální zákon k 1. 2.
2016
9.3.2016 Oznámení o konání společného jednání o návrhu změny č. 4 územního plánu Postupice
3.3.2016 Usnesení č. 1/2016 Zastupitelstva obce Postupice ze dne 25. 2. 2016
3.3.2016 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konaného dne 25.2.2016 od 17.00 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích
2.3.2016 - 29.4.2016 Dražební vyhláška Předmětem elektronické dražby konající se 28. 4. 2016 jsou nemovité věci viz příloha.
2.3.2016 - 18.3.2016 Informace o přerušení dodávky elektřiny Místní část Dobříčkov 17. 3. 2016
1.3.2016 - 16.3.2016 Rozpočet obce Postupice na rok 2016
25.2.2016 Usnesení č. 2/2016
Zastupitelstva obce Postupice ze dne 25. 2. 2016
o schválení zadání změny č. 4 ÚPO Postupice
25.2.2016 - 12.3.2016 DSO BENE-BUS Zpráva o hospodaření za rok 2015
25.2.2016 - 12.3.2016 Rozpočet Dobrovolného svazku obcí BENE-BUS na rok 2016
23.2.2016 - 10.3.2016 Veřejná vyhláška Usnesení o zastavení řízení
23.2.2016 - 23.3.2016 Zpětvzetí žádosti Bereme svoji žádost o zařazení vybraných dopravních cest na území obce Postupice do kategorie místní komunikace
vedenou na Obecním úřadě Postupice pod č. j. 1029/2015 zpět.
19.2.2016 - 16.3.2016 Oznámení o změně posypu při zimní údržbě vybraných silnic
17.2.2016 - 26.2.2016 Veřejné jednání Zastupitelstva obce Postupice
se koná dne 25. února 2016 od 17,00 hodin ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu v Postupicích.
10.2.2016 - 11.2.2018 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015
5.2.2016 - 21.2.2016 Návrh rozpočtu obce Postupice na rok 2016
4.2.2016 Informace o nadzemních a podzemních sítí Vyžádejte si zdarma "vyjádření o existenci nadzemních a podzemních sítí"
4.2.2016 - 4.3.2016 Veřejná vyhláška Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém období (únor 2012 - leden
2016)
29.1.2016 - 29.2.2016 Výzva k odstranění vraku Vozidlo: Citroën, bez SPZ
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Místní část: Dobříčkov
25.1.2016 - 1.1.2017 Svoz komunálního odpadu v roce 2016 14 denní frekvence svozu odpadu
14.1.2016 - 1.3.2016 Oznámení o zahájení zeměměřičských činností
Zeměměřičské činnosti budou probíhat v katastrálním území Nová Ves u Postupic
4.1.2016 - 5.2.2016 Výzva k odstranění vraku Vozidlo značka: Škoda Octavia
Místo odstavení: osada Kopaniny
28.12.2015 - 1.2.2016 Upozornění Rozhodnutím č. 296899/2015 ze dne 18.6.2015, které nabylo právní moci 23.7.2015, byl schválen návrh komplexních
pozemkových úprav v k.ú. Jemniště.
21.12.2015 - 1.1.2017 Protokol o zkoušce pitné vody Místo odběru: Postupice, náměstí J. Franka, RD č. p. 39
18.12.2015 - 18.1.2016 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
14.12.2015 - 1.1.2016 Zrušení úředních hodin na OÚ Postupice Oznamujeme, že od 21. 12. do 31. 12. 2015 bude na OÚ Postupice zavřeno - dovolené.
11.12.2015 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí/neznámý vlastník/- §§ 64-65 zákona č.256/2013 Sb.,katastrální zákon k 1. 11.
2015
4.12.2015 Usnesení č. 5/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konaného dne 26.11.2015 od 17 hodin v zasedací síni OÚ Postupice
4.12.2015 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konaného dne 26.11.2015 od 17.00 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích
26.11.2015 - 26.11.2015 Protokol o zkoušce pitné vody Místo odběru: Postupice, Náměstí Jiřího Franka, RD č. p. 39
25.11.2015 - 11.12.2015 Oznámení Státního pozemkového úřadu o vydání rozhodnutí o výměněně nebo přechodu vlastnických práv, zrušení věcného
břemene a určení výše úhrady a lhůty paragrafu 10 odst 2 zákona v rámci komplexních pozemových úprav v katastrálním území Jemniště, obec Postupice
25.11.2015 - 11.12.2015 Návrh rozpočtu svazku obcí CHOPOS na rok 2016
24.11.2015 - 10.12.2015 Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace
18.11.2015 - 26.11.2015 Veřejné jednání Zastupitelstva obce Postupice se koná dne 26. 11. 2015 od 17,00 hodin ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu
v Postupicích
17.11.2015 Nová služba Finanční správy
Využijte novou službu Finanční správy a plaťte daň z nemovitých věcí bezstarostně každý rok prostřednictvím SIPO
12.11.2015 - 17.12.2015 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
10.11.2015 - 25.11.2015 Záměr obce Postupice odprodat pozemek parc. č. 1469/1 ostatní plocha v k. ú. Postupice
6.11.2015 - 23.11.2015 Záměr obce Postupice propachtovat pozemek parc. č. 946 k. ú. Roubíčkova Lhota
4.11.2015 - 20.11.2015 Záměr obce Postupice propachtovat pozemky parc. č. 1036 a 1242 v katastrálním území Roubíčkova Lhota
22.10.2015 - 9.11.2015 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Milovanice oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro
uplatnění námitek
20.10.2015 - 6.11.2015 Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Nová Ves u Postupic oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků,
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lhůta pro uplatnění námitek
24.9.2015 - 7.10.2015 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. II/112, III/1122, III/1123 na místních komunikacích v Dobříčkově
23.9.2015 - 9.10.2015 Záměr obce Postupice odprodej části pozemku parc. č. 1123/8 ostatní plocha v k. ú. Nová Ves
16.9.2015 Zápis
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konaného dne 9.9. 2015 od 17.00 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích

16.9.2015 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí/neznámý vlastník/- §§ 64-65 zákona č.256/2013 Sb.,katastrální zákon
15.9.2015 - 30.9.2015 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti Jakuba Grafa, náměstí Sv. Čecha 9
11.9.2015 - 15.11.2015 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
31.8.2015 - 10.9.2015 Veřejné jednání Zastupitelstva obce Postupice se koná dne 9. 9. 2015 od 17,00 hod. ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu v
Postupicích
26.8.2015 - 26.8.2016 Protokol o zkoušce pitné vody Datum odběru: 11. 6. 2015
25.8.2015 - 25.9.2015 Oznámení vystavení návrhu zadání změny č. 4 ÚP Postupice
návrh zadání změny č. 4 ÚP Postupice k nahlédnutí na OÚ Postupice
11.8.2015 - 11.9.2015 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Platnost obnoveného katastrálního operátu v části katastrálního území Jemniště
obce Postupice ode dne 6. 8. 2015
11.8.2015 - 27.8.2015 Záměr obce Postupice pronajmout část pozemku parc. č. 27/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Jemniště o výměře 12 m2.
11.8.2015 - 27.8.2015 Záměr obce Postupice odprodat část pozemku parc. č. 1251/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Nová Ves
10.8.2015 - 26.8.2015 Záměr obce Postupice pronajmout pozemek parc. č. 1621/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Nová Ves
16.7.2015 Uzavírka silnice č. III/112-8 Středočeský kraj jako investor akce "Oprava mostu ev. č. 1128-1 v Jemništi oznamuje úplnou uzavírku silnice č.
III/112-8 od 19.7.
10.7.2015 - 31.7.2015 Dražební vyhláška Elektronická dražba nemovitých věcí bude zahájena dne 23. 9. 2015 od 11:00 hod. na dražebním portálu
http://www.exdrazby.cz.
7.7.2015 Opatření - nedostatek pitné vody Zákaz používání pitné vody z obecního vodovodu:
- k zalévání zahrádek a trávníků
- k napouštění bazénů
- k mytí vozidel a k jiným podobným účelům
30.6.2015 - 27.7.2015 Návrh železničního jízdního řádu pro období 13. 12. 2015 - 10. 12. 2016
26.6.2015 Usnesení č. 3/2015 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Postupice konaného dne 24.6.2015 od 17 hodin v zasedací síni OÚ Postupice
26.6.2015 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konaného dne 24. 6. 2015 od 17.00 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích
22.6.2015 - 22.7.2015 Veřejná vyhláška Oznámení o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Jemniště, obce Postupice
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18.6.2015 - 18.7.2015 Vyjádření k neohlášené "techno" party na Pařezí Vyjádření pana Bohuslava Kováře, starosty obce Chotýšany, k víkendové "techno"
party
16.6.2015 - 24.6.2015 Veřejné jednání Zastupitelstva obce Postupice
se koná dne 24. června 2015 od 17,00 hodin ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu v Postupicích
15.6.2015 - 29.6.2015 Zakázka: "Výměna zdroje vytápění OÚ Postupice" Prováděcí dopis
6.6.2015 - 6.6.2016 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
5.6.2015 - 26.6.2015 Závěrečný účet obce Postupice za rok 2014
2.6.2015 - 12.8.2015 Dražební vyhláška Dražební jednání koná dne 11. 8. 2015 v 15,00 hod.
29.5.2015 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí Příloha:
Seznam neznámých vlastníků nemovitostí k 1. 5. 2015
29.5.2015 - 15.6.2015 Záměr obce Postupice propachtovat pozemek parc. č. 1430, orná půda v k.ú. Postupice o celkové výměře 5092 m2
28.5.2015 - 15.6.2015 Záměr obce Postupice pronajmout část pozemku parc. č.1290, louka, v k.ú. Postupice o výměře 100 m2.
27.5.2015 - 11.6.2015 Závěrečný účet svazku obcí CHOPOS za rok 2014
25.5.2015 - 25.6.2015 Nařízení Státní veterinární správy mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení včelího moru včelího plodu
15.5.2015 - 31.5.2015 Nařízení Státní veterinární správy
Mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení včelího moru
12.5.2015 - 26.5.2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO CHOPOS za rok 2014
11.5.2015 - 5.6.2015 Správa státních hmotných rezerv vyhlašuje výběrové řízení na odkup nemovitých věcí
6.5.2015 - 22.5.2015 Vyúčtování vodné, stočné
29.4.2015 - 1.6.2015 Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Středočeský kraj
27.4.2015 Usnesení č. 2/2015 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Postupice konaného dne 23.4.2015 od 16 hodin v zasedací síni OÚ Postupice
27.4.2015 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konaného dne 23. 4. 2015 od 16.00 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích
24.4.2015 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území obce Postupice
17.4.2015 - 4.5.2015 Postupice - obnova povrchu MK směr Pozov
zakázka malého rozsahu na stavební práce
16.4.2015 - 4.5.2015 Záměr obce Postupice pronajmout část pozemku parc. č. 1595 ostatní plocha, neplodná půda a část pozemku parc. č. 1597,ostatní
plocha, neplodná půda vše v k.ú. Postupice.
15.4.2015 - 23.4.2015 Veřejné jednání Zastupitelstva obce Postupice se koná dne 23. dubna 2015 od 16,00 hodin ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu
v Postupicích
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13.4.2015 - 1.6.2015 Dražební vyhláška Dražební jednání se koná dne 1. 6. 2015 v 13:30 hodin v sídle Exekutorského úřadu Písek, V Portyči 472, dražební
místnost
10.4.2015 - 4.5.2015 Vakcinace psů ve správním Postupice se koná dne 26. dubna a 3. května 2015
9.4.2015 - 9.4.2016 Protokol o zkoušce pitné vody Místo odběru vzorku. Postupice, RD č. p. 159
1.4.2015 - 17.4.2015 Záměr obce Postupice odprodat část poz. parc. č. 43 a 1120/1, k. ú. Nová Ves
1.4.2015 - 17.4.2015 Záměr obce Postupice
pronajmout dvě místnosti v přízemí budovy staré školy
1.4.2015 - 23.6.2015 Veřejná vyhláška - Národní plán povodí Labe Oznámení o návrzích opatření obecní povahy a výzva k uplatnění připomínek
3.3.2015 - 3.3.2016 Rozpočet DSO BENE-BUS na rok 2015
3.3.2015 - 3.3.2016 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO BENE-BUS za rok 2014
3.3.2015 - 3.3.2016 Zpráva o hospodaření za rok 2014 DSO BENE-BUS
3.3.2015 Usnesení č. 1/2015 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Postupice konaného dne 26. 2. 2015 od 17 hodin v zasedací síni OÚ Postupice
3.3.2015 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postupice (ZO) konaného dne 26. 2.2015 od 17.00 hodin v zasedací síni OÚ v Postupicích
2.3.2015 - 2.4.2015 Rozpočet obce Postupice na rok 2015
27.2.2015 Výročn zpráva o poskytování informací za rok 2014
25.2.2015 Správa státních hmotných rezerv Nemovitý majetek státu, nalézající se v katastrálním území Vlašim a Bolina, obci Vlašim k němuž přísluší
hospodařit Správě státních hmotných rezerv, bude nabídnut k úplatnému převodu formou výběrového řízení.
23.2.2015 - 11.3.2015 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti 2 Eva Walterová, má na Obecním úřadu Postupice uloženou písemnost k vyzvednutí.
23.2.2015 - 11.3.2015 Veřejná vyhláška o doručení písemnosti Eva Walterová, má na Obecním úřadu uloženou písemnost k vyzvednutí
18.2.2015 - 18.2.2016 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí Data k 1.2.2015 byla poskytnuta Českým úřadem zeměměřickým a
katastrálním.
18.2.2015 - 26.2.2015 Veřejné jednání Zastupitelstva obce Postupice se koná dne 26. února 2015 od 17,00 hodin ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu
v Postupicích.
16.2.2015 - 4.3.2015 Veřejná zakázka: Dobříčkov - odvodnění komunikace Prováděcí dopis
10.2.2015 - 25.2.2015 Záměr obce Postupice pronajmout část pozemku parc. č. 572/2 louka, v k. ú. Pozov o výměře 100 m2.
Jedná se o změnu nájemce.
9.2.2015 - 26.2.2015 Návrh rozpočtu obce na rok 2015
6.2.2015 - 23.2.2015 Záměr obce Postupice směnit části pozemků o celkové výměře 77 m2.
5.2.2015 - 20.2.2015 Záměr obce Postupice pronajmout část pozemku parc. č. 1459/2 ostatní plocha, v k. ú. Milovanice o výměře 50 m2.
Jedná se o změnu nájemce.
5.2.2015 - 20.2.2015 Záměr obce Postupice pronajmout část pozemku parc. č.1027 /3 ostatní plocha, v k. ú. Postupice o výměře 81 m2.
Jedná se o změnu nájemce.
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4.2.2015 - 9.3.2015 Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby
30.1.2015 - 14.2.2015 Návrh rozpočtu svazku obcí CHOPOS na rok 2015
22.1.2015 - 13.3.2015 Dražbení vyhláška o dalším dražebním jednání Místo, datum a čas zahájení dražby:
Exekutorský úřad Praha 8 JUDr. Katarína Maisnerová se sídlem: Záblatská 40/4, 198 00 Praha 9
dne 12. 3. 2015 v 13:00 hodin
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