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Czech POINT 

 
Náš obecní úřad otevřel pracoviště Czech POINT pro potřeby občanů. 

Vydáváme plnohodnotné dokumenty bez běhání po jednotlivých úřadech. 
Samozřejmě, že jsme vázáni mlčenlivostí a tak bez obav za poplatek jako 

na jiných místech vám vydáme: 
 

Výpis z katastru nemovitostí 
Výpis z obchodního rejstříku 
Výpis z živnostenského rejstříku 
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
Výpis z insolvenčního rejstříku 
Výpis z rejstříku trestů 
Výpis z bodového hodnocení řidičů 
nebo zajistíme 
Zprostředkování podání podle živnostenského zákona 
Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH 
Autorizovanou konverzi dokumentů . (Toto je služba pro majitele datových 
schránek.) 
 

K této službě přidáváme ověřování podpisů a listin. Vidimaci a legalizaci 
mají oprávnění provádět místostarosta pan Čejka a účetní paní Bc. Šrámková. 
Vidimace je úřední ověření skutečnosti, že opis nebo kopie listiny se doslova 
shoduje s jejím originálem. Legalizace ověřuje pravost podpisu. 

 
 

Nové úřední hodiny 

 
Abyste mohli lépe a v klidu využít nabízených služeb, rozšířili jsme počet 

dnů tzv. úředních hodin. Starosta a místostarosta budou jako vždy na úřadě 
v pondělí od 17 do 19 hod. nebo po dohodě kdykoliv. Služby Czech POINT 
můžete využívat v pondělí od 17,30 – 19,00, v úterý a ve středu od 16 do 17 
hod. V tyto dny i ověřujeme listiny a podpisy. U účetní můžete též zaplatit 
poplatky nebo koupit pytle na odpady. Pokud to bude nutné, můžete si 
dohodnout i jiný termín. Čísla telefonů jsou na úřední desce a ve skříňce u 
obchodu.  



 

 

Adventní koncert a přátelské posezení 

 
V sobotu 28. listopadu od 18 hod. bude už tradiční adventní koncert. 

Přijďte nabrat síly na předvánoční shon do uklidňující atmosféry kostela, hudby 
a zpěvu bez ohledu na víru či nevíru. Vystoupí žáci a učitelé ZUŠ Blovice a 
ženský vokální kvartet „Přelet M. S.“ Dobrovolné vstupné bude použito na 
opravu střechy kostela. 

 Už od 17 hod. bude připraveno před kostelem občerstvení s dostatkem 
protichřipkových nápojů. Letos poprvé by se mělo prodávat adventní zboží. 
Nabízet by je měly i děti z Klubu otevřených dveří v Seči. Ty se také budou 
výrazně podílet na výzdobě kostela a vánočního stromu před školkou svými 
velice pěknými a nápaditými výtvory. 

Po koncertu bude čas na popovídání i tanec v příjemně vytopeném sálu při 
hudbě skupiny KEIKO. Začátek ve 20,00 hod. Vstupné 50,-Kč. 

 
 

Pár potřebných a užitečných informací 

 
Před kostelem a na hřbitově probíhá bezpečnostní a zdravotní řez stromů. 

Kdo to viděl, tak ví, že jde o nebezpečnou a namáhavou práci. Prováděné 
odborné práce nám umožní bezpečnější pohyb v tomto prostoru i hezčí pohled. 

 
Větve ( ne pařezy ) z průklestu stromů na vašich zahradách tradičně 

shromažďujte na louce za kostelem. 
 
V době doručení těchto novin snad už započaly nebo započnou v nejbližší 

chvíli téměř dva měsíce očekávané práce na rozšíření zeleně na návsi. Pro nás  
to bude na čas znamenat určité omezení pohybu i zvýšené nebezpečí úrazu. Na 
jaře by se měl postupně objevovat i výsledek. Věříme, že kladný. 

Zdržení prací, které podle smlouvy mají být ukončeny do 30. listopadu je 
dáno vytížeností dodavatelské firmy a pro ně velkým problémem, když někde u 
Prahy jimi upravovaný náhon prorazila voda a oni museli začít znova. Po 
dohodě s vedením dodatkem smlouvy zřejmě prodloužíme o týden termín 
ukončení prací, aby neutrpěla kvalita a úkor rychlosti. Cena zůstane stejná, 339 
tis. korun. 

 
Pokud už žádné noviny do konce roku nevyjdou 

 
tak vám přeji za všechny zastupitele i za obecní úřad příjemné, ve zdraví 

prožité vánoční svátky a do nového roku hodně zdraví a pýchy na to, že bydlíte 
v Seči. 

Mgr. Kubáň Josef 
starosta 



 


