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Na úvodní stránce webových stránek města se
můžete přihlásit k zasílání zpráv a příspěvků
zadávaných na stránky města
odkaz
http://www.mesteckralove.cz/
Na území města bude provedeno odbornou
firmou společností SAFE TRES, s.r.o. posouzení,
inventarizace a hodnocení stromů. Výsledky by
měly být podkladem pro další postupy údržby a
výsadby zeleně v Městci Králové v dalších letech.
V ulici Svatojánská
proběhla kompletní
rekonstrukce komunikace
Chodník ul. Na Houseníku a ul. Bezručova –
probíhá rekonstrukce včetně části nového
povrchu
Zateplení a výměna oken na Základní škola
Bezručova viz. banner
Výměna oken na Základní škole, Nám. Svobody
čp. 436
Nemocnice – probíhá stavba ředitelství
Připravujeme – revitalizaci rybníka Kartouzy

OZNÁMENÍ ČEZ– PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 12.08.2015
od 07:30 do 12:00 hod. bude přerušena dodávka elektřiny v těchto ulicích:
Žižkova, Zichova, Tyršova, T.G.Masaryka, Svatojánská, Náměstí Republiky, Na Houseníku, Na Bánské, Malátova,
Klicperova, 5.května, Přemysla Otakara II, Palackého
od 11:30 – 15.00 hod bude přerušena dodávka elektřiny v těchto ulicích:
Tyršova, Svojsíkova, Přemysla Otakara II, Náměstí Republiky, Palackého

Městecké kulturní ECH 2015
08.08. Komunál, H.I.B. * koupaliště* Město MK
15.08. 200 let Obce Nový
31.08. Najdeme cestu zpět do školy? *RCVČ
03.09. Duo Jamaha* KD* SKMK
Kompletní přehled akci na www.mesteckralove.cz

Občanská poradna Respondeo, o.s.
Dostali jste se do složité životní situace a nevíte jak dál? Nejste si jisti v komunikaci s úřadem nebo soudem?
Hrozí vám exekuce? Nabízíme Vám bezplatné sociálně-právní poradenství. Snažíme se pomoci každému,
kdo nezná svá práva a povinnosti nebo neumí hájit své oprávněné zájmy.
Rádi Vám vysvětlíme možné postupy a jejich důsledky. Poradíme, na co se zaměřit a co nezanedbat v
jednání s úřady. Nabídneme různé varianty řešení Vašeho problému.
Naše služby jsou za všech okolností bezplatné.
Pobočku můžete navštívit každou druhou středu od 13 do 17 hodin v zasedací místnosti Městského
úřadu Městec Králové, náměstí Republiky 1. Doporučujeme termín osobní konzultace předem
sjednat na tel. čísle 775

561 848 nebo emailu info@opnymburk.cz

