
 

Obecní  úřad  Přílepy  Okres Rakovník 
 

INFORMACE   Z   ROKU   2009 
                                               „  ..…co se událo, co se udělalo, co se udělat plánuje…..  “  

 

 

 

 

 

LEDEN 
-Plnění rozpočtu Obce přílepy za rok 2008: přijmy celkem  = 2.236.073,17Kč 
                                                                             výdaje celkem  = 1.884.826,47Kč 
-Na účtu obce Přílepy bylo k 31.12.2008 celkem  857.039,23Kč 
-Obecní knihovna Přílepy obdržela  od paní Ireny Fišerové darem soubor 31 knih od spisovatele  Aloise Jiráska. 
 

ÚNOR 
-Firma ING.I.FIALA-PROJEKTY, Lečkova 1521, Praha zaslala dne 16.1.2009 návrh projektové dokumentace k   
  územnímu řízení  na stavbu Přílepy-tlaková  splašková kanalizace (č.zak.:1/09-01) a stavbu Nouzov-Senomaty   
  splašková kanalizace a ČS výtlak splaškových vod (č.zak.: 1/08-02). 
-Na základě žádosti Obce Přílepy vypracovala projekční kancelář ING.I.FIALA-PROJEKTY,Lečkova 1521, Praha:  
  dokumentaci v 6-ti vyhotoveních „ZMĚNA  PRVKUK Středočeský kraj“ týkající se změny odvedení a čištění  
  odpadních vod v obci Přílepy. 
-Dne 10.1.2009 zástupce velitele JSDH byl navržen a schválen Zbyněk  Gregor junior. 
-Zastupitelstvo odsouhlasilo“Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“(číslo smlouvy budoucího  
  oprávněného: 65/OPV/1755/2008). Obec Přílepy (poviný) zřídí Zemědělské vodohospodářské správě IČ 00020451,  
  Brno (budoucímu oprávněnému) po ukončení  stavby investiční akce  „Nádrž Nad Bělidlem“ věcné břemeno trpění  
  stavby na parcelách(PK) č.1431/1 a 1463(vodní tok=Kolešovický potok) v k.ú.Přílepy a to dle vypracovaného a  
  předloženého geometrického plánu.  
-Zastupitelstvo odsouhlasilo „Žádost o souhlas s vyznačením jezdecké stezky“ na katastrálním území  Přílepy  
  parcel.čísla(KN) 90,9,552,637. Žadatel: Rakovnicko o.p.s. IČ 28238435 
-Zastupitelstvo odsouhlasilo pronájem bytu  čp.3/02 Přílepy panu Václavovi Sajdlovi,  bytem Husovo nám.27,  269 01  
  Rakovník na základě „Smlouvy o pronájmu“  zatím na dobu určitou od 1.3.2009 do 31.8.2009 
-Dne 13.2.2009 proběhlo u zadavatele-Pozemkový úřad Rakovník  výběrové řízení na veřejnou zakázku malého   
  rozsahu „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Přílepy,okres Rakovník č.j./e.č. VZ 75/2009“. Předsedou hodnotící  
  komise byla L.Daenemarková. Zakázka byla přidělena firmě PROGEKA Rakovník. 
 

BŘEZEN 
-Obec Přílepy podala na MěÚ Rakovník Odbor výstavby a investic a Odbor životního prostředí :  
  Žádost o vyjádření-stanovisko k plánované stavbě tlak.splaškové kanalizace v obci Přílepy. 
  Vyjádření dotčených orgánů k předloženému záměru „Přílepy-tlaková splašková kanalizace“  byla souhlasná. 
-Dne 9.3.2009 bylo zahájeno zjišťování průběhu hranic pozemků v souvislosti s určením obvodů  komplexních  
  pozemkových úprav v k.ú.Přílepy  
 

DUBEN 
- Dne 13.3.2009 schválen Rozpočet Obce Přílepy na rok 2009:  
  předpokládané rozpočtové příjmy :  2.069.602,00Kč,    předpokládané rozpočtové výdaje:  2.219.602,00Kč 
-zastupitelstvo obce Přílepy projednalo Žádost paní Evy Pěknicové (ze dne 24.3.2009)o vyjádření k výstavbě  
  fotovoltaické elektrárny o výkonu 2013,4KWp na rozloze cca 5 ha a čtyřmi přítomnými  hlasy odsouhlasilo umístění  
  předpokládané stavby na pozemcích 341/1KN a 341/4KN v kú. Přílepy a bere na vědomí, že sídlo firmy po celou  
  dobu provozu bude umístěno v obci Přílepy okr.Rakovník a po skončení  životnosti bude stavba odstraněna.  
-Velitel jednotky, velitelé družstev  a strojníci JSDH Přílepy absolvovali odbornou  přípravu velitelů družstev  JSDH  
  v kategorii V.,  odbornou přípravu strojníků JSDH v kategorii V.a specializační kurz pro velitele JSDH obcí „Ochrana  
  obyvatelstva a civilní ochrana“.Odbornou přípravu absolvovali : V.Šorsák,  Z.Gregor,  M.Mrhal, J.Žižka. 
- Dne 27.4.2009 byly obci Přílepy na základě Protokolu  a Smlouvy (e.č. Po-65-832/ZLO-2009 Ministerstvo vnitra ČR)  
   předány  zásahové boty, ochranný oděv=blůza a kalhoty (pro 5členů JSDH Přílepy). 
 



KVĚTEN 

- Obec Přílepy obdržela „Oznámení o schválení dotace v rámci Programu obnovy  venkova Stř.kraje v roce 2009“ na  
   opravu místních komunikací ve výši 200.000,00Kč. 
- uzavřena  Smlouvua  o dílo s firmou  Froňek spol. s r.o. Rakovník na opravu místních komunikací („Ke kravínu“).  
   Celková cena díla=404.621,50Kč . 
- v rámci  komplexních pozemkových úprav v k.ú.Přílepy probíhalo  ve dnech  20.5.2009, 21.5.2009 a  22.5.2009  
   zjišťování průběhu hranic pozemků. 
- zastupitelstvo obce Přílepy  odsouhlasilo zahrnutí podružných výtlaků z čerpacích stanic domovních přípojek do  
  vodohospodářského rozhodnutí  (územní rozhodnutí a stavební  povolení) veřejné tlakové kanalizace v obci Přílepy.  
  Na pozemky, kde budou umístěny čerpací jímky a výtlaky musí dát mimo jiné vlastník pozemku souhlas s umístěním  
  „stavby“ Obce Přílepy na jeho pozemku  na základě uzavřené „DOHODY“. Na základě Dohody mimo jiné investor  
  veřejné kanalizace  Obec Přílepy hradí čerpací stanici (tj.ponorné kalové čerpadlo s mělničem-příkon 1,1kW,    
  plovákové spinače, propojovací kabely mezi čerpadlem, spínači a rozvaděčem a vlastní rozvaděč) a výtlak  
  z čerpací stanice (tj.potrubí od  čerpadla do veřejné kanalizace-IPe D 40 o5/4). Pokud vlastník nemovitosti  neuzavře  
  výše zmíněnou dohodu před projednáváním územního řízení tlak.kanalizace bude si připojení na hlavní kanalizační  
  řád hradit v plné výši . 
- Dne 27.5.2009 byla uzavřena  Kupní smlouva na pozemek p.č.1402PK s paní Evou Havlovou za sjednanou kupní  
  cenu ve výši  3.920,00.Kč. 
 

ČERVEN 

- 10.6.2009 byl schválen nový  „Jednací řád zastupitelstva obce Přílepy“.  
- zastupitelstvo obce Přílepy projednalo dva „návrhy“  firmy Progeka v.o.s.,  a odsouhlasilo změnu  
  katastrální  hranice-překatastrování. V rámci zpracovávání komplexních pozemkových úprav  v k.ú.Přílepy : pozemky  
  u silnice z Přílep do Šanova a pozemky u spůlné cesty mezi k.ú.Kněževes a Přílepy. 
 

ČERVENEC 
-dne 4.7.2010 se v parku konala tradiční pouťová zábava … 

 

SRPEN 

- uzavřena „Smlouvy o kolektivním členství“ mezi Obcí Přílepy a Okresním sdružením hasičů v Rakovníku (jedná se o  
  prodloužení Dohody o kolektivním členství z roku 1998). Smlouvou se Obec Přílepy zavazuje platit ročně členský  
  příspěvek ve výši  500,00Kč. 
-dne 22.8.2009 pořádala MAS Rakovnicko o.p.s. na farmě u Kutílků „Ruční česání chmele  tentokrát v retro stylu“ 
 

ZÁŘÍ 
-dne 5.9.2009 pořádal SDH Přílepy Den plný her pro děti a dospělé v parku v Přílepích 
 

ŘÍJEN 
- Obec Přílepy převzala na základě  „Smlouvy o převodu vlastnictví k majetku ČR“ pro JSDH Přílepy dva páry  
  zásahových bot a jeden zásahový oblek (blůza  a kalhoty).  
-V plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje (PRVKUK)byla pro Obec Přílepy schválena změna  
  způsobu odvedení a čistění odpadních vod Obce Přílepy . 
-v budově čp.2 Přílepy (hospoda) byl vyměněn starý odečtový elektroměr  pro  sál . 
- zahájeno územní řízení  stavby „malá vodní nádrž Přílepy“. Žadatel:Zeměděl.vodohosp.správa územni prac.Rakovík 
 

LISTOPAD 
- Ze dne 1.11.-2.11.2009 došlo k násilnému vloupání do obecní budovy č.p.2 Přílepy- hospoda. Předběžně vyčíslena  
  škoda na majetku obce ve výši 2.000,00kč. 
- dne 18.11.2009 se uskutečnilo  dílčí přezkoumání hospodaření obce Přílepy za rok 2009 s výsledkem = nebyly  
   zjištěny chyby a nedostatky. 
-byly podány žádosti o dotaci ze Středočeského kraje na rok 2010 na projekty: 
     1.) Knihovna-multifunkční centrum (celkové náklady 150.000,-kč, žádost o dotaci ve výši 100000,-Kč) 
     2.) Opravu místní komunikace-Přílepy náves před OÚ (celkové náklady 380880,-Kč ,  
          žádost o dotaci ve výši 360000,-kč) 
    3.) realizace vegetačních úprav vzrostlé zeleně v zástavbě v obci Přílepy  
         (celkové náklady59500,-Kč, žádost o dotaci ve výši 50000,-Kč) 
        



PROSINEC :  
- vydána nová OZV obce Přílepy č.01/2009 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,  třídění,  využívání  
  a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na celém  katastrálním území obce Přílepy  
  okres Rakovník. S účinností od 1.1.2010. Vydána nová OZV obce Přílepy č.02/2009 o zrušení obecně závazné  
  vyhlášky obce Přílepy č.01/2003 k regulaci pohybu psů a domácího zvířectva na území obce Přílepy.   
  S účinností od 1.1.2010. 
- Sbor dobrovolných hasičů Přílepy (SDH Přílepy)  má k 31.12.2009  = 61 platících členů. 

- plnění rozpočtu Obce Přílepy v roce 2009:  příjmy = 2.261.440,36Kč, výdaje = 1.918.285,03Kč 

- k 31.12.2009 zůstatek na účtu Obce Přílepy u KB Rakovník  = 1.200.194,56Kč  
 

V průběhu roku bylo v obci Přílepy firmou  „ČEZ“  : 

- v lednu bylo vyměněno „hlavní přívodní“ venkovní vedení od Chrášťan do Přílep (nové sloupy a kabely…..) 

- odstraněno energ. vzduš.vedení NN 0,4kV v délce cca 400m včetně stávajících dřevěných sloupů (od čp.89  ke kravínu) 

- z čp.89 odstraněna  rozvodná skřín  přendána před čp.31 
- předěláno venkovní vedení  NN-AES od sloupu čp.124 k čp.104 
- předěláno venkovní vedení – nová rozvodná skřín u čp.77 
 
 

FINANCE vynaložené v roce 2009 

orientační soupis výdajů na opravu, údržbu, pořízení…  -  MAJETEKU  Obce Přílepy :  
 

 Majetek Obce Přílepy    pořízený, opravený……..  od 1.1.2009 do 31.12.2009 

název Počet 
kusů 

cena 
pořizovací Kč 

datum 
pořízení 

umístění a 
číslo DKP 

poznámka, 
Vyřazení,….. 

Prodlužovák  25m 1 459,00 30.6.2009 Čp. 47 kampel.  
 

Další materiál a práce 

název cena Kč datum pořízení umístění poznámka 

Oprava rozvod vody-
WC v  čp.2 

6.856,00 2009 Č.p.2  

Oprava čp.3: 
Dveře a futra do štítu 
Dozdění štítu 
Fasáda + nátěr oken 

 
4.000,00 
8.000,00 

17.850,00 

 
 

Čp.3  
Z.Kunc 
M.Vaněček 
M.Vaněček 

Oprava střechy nad 
čp.2 a čp.46 

9.780,00 2009  dodavatel 
M.Vaněček 

Oprava komunikace  
„ke kravínu“ 

404.621,50 2009  Dodavatel Froněk 

Oprava zahradní 
techniky práce +materiál 

14.624,00   JAVO Vodrážka 

 

HASIČI 

název Cena (Kč) datum pořízení umístění poznámka 

oprava AVIE : práce 
materiál   

11.796,00 
65.060,00 

   

Technická +emise/Avie 1.544,00    

Pohonné hmoty 
(Avie,elektr.,topení), 
občerstvení, různé 

19.914,00    

Požární nádrž 10.266,00 22.4.2009 č.p.3 1 kus 

Školení,startovné 2.875,00    

cestovné 1.272,00    

celkem 112.728,00    
 

Veřejné osvětlení 

Materiál  a práce 39.232,40    

 
Vodojem 

Splátka vodojemu 150.000,00 rok 2000 Městys Senomaty spoluúčast 



Různé platby – příspěvky:  

předškolní  výchova a základní vzdělání 27.969,20Kč 

dopravní obslužnost 10.100,-kč 

členské příspěvky „Mikroregion Kněževes“  a  SMOR 10.945,-Kč 

zimní údržba komunikací v centru obce a před hřbitovem 9.711,-Kč 

Příspěvky na sportovní, kulturní  a sociální činnost 
(rybářský svaz, oddíl stolního tenisu, auto model club, 
řezbářské symposium,  Sranda mač v Hořovičkách,  
dětské dny, významná životní jubilea, dárkové balíčky 
starším občanům,svaz zdravotně postižených v Kněževsi) 

 
 
 
 

22.276,-Kč 
 

SEZNAM   VYŘAZENÉHO   MAJETKU  Obce Přílepy okres Rakovník (IČ 00639958) : 
Datum vyřazení a likvidace:   1.1.2009 
1.) Výsuvný žebřík (invent.č.1)             pořizovací cena  30.127,00Kč 
2.) Sekačka TORO                                   pořizovací cena  16.832,00Kč 
3.) Počítačová sestava (indent.č.81)   pořizovací cena 34.000,00Kč 
 

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

STATISTICKÉ  ÚDAJE : 

V roce 2009 se v obci Přílepy: přihlásilo k trvalému pobytu……10 obyvatel ČR  
                                                     odhlásilo se………………………….……8  obyvatel  
                                                     narodili se………………………………….2  obyvatelé 
                                                     umřeli……………………………….………2  obyvatelé 
---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 

    Počet obyvatel v obci Přílepy :  
     

          na základě podkladů z evidence obyvatel Ministerstva vnitra  k 1.1.2010: 

Počet obyvatel v obci  

 
 

Kód 
obce 
ČSÚ 

 
Název obce 
 

 
Občané ČR   

Občané  EU 
(Mimo ČR) 
 

Cizinci   
 (včetně EU i ne EU)  

Kraj  
Obec 
3.typu muži 

Muži 
15+ 

ženy Ženy 
15+ 

celkem muži ženy celkem muži ženy celkem 

    
 

 
       

středočeský Rakovník 

 
565261 

 

Přílepy 98 86 
 

107 91 

 

205 
 

2 
 

1 
 

3 
 

5 
 

3 
 

8 
 

Vysvětlivky :   15+ … počet osob starších 15 let 
                          Počet občanů EU je počet občanů EU na území ČR, bez občanů ČR. 

   

SPOLEČENSKÁ  KRONIKA  -  Kalendárium roku 2010   
Významná jubilea oslaví v roce 2010 spoluobčané : 
Příjmení a jméno    Výročí narození    

Kunc Zdeněk 85 

Gregorová Eva 85 

Kubičková Jindřiška 80 

Holá  Jaroslava 70 

Mrhalová Vlasta 65 

Melč Zdeněk 65 

Wachtl Jiří 65 

Kindl Pavel 60 

Oslavencům  gratulujeme a přejeme vše nejlepší………. 

 
OBECNÍ  KNIHOVNA  V  PŘÍLEPÍCH   (evidenční číslo:  4859/2003) 
 Sídlo :   Přílepy čp.46, PSČ 270 01 Kněževes 
 Provoz knihovny se řídí  „Knihovním řádem“  (ze dne 8.1.2003). 
 Stav knihovního fondu  k 31.12.2009:  694 (Naučná literatura=184 , Krásná literatura=510)  
 Počet registrovaných čtenářů knihovny: 37  
 Půjčovní doba:  Středa od 17.00 do 18.00hodin ,        nebo po dohodě s knihovnicí kdykoliv 
 Ceník služeb:    činnost knihovny je zcela v režii obecního úřadu - bez poplatků za výpůjní služby…. 

 



AKCE plánované na rok 2010 

-Oprava komunikace od autobusové zastávky k budově obecního úřadu čp.46 v obci Přílepy v rozsahu  
  opravované celkové plochy cca 740 m2 (vyspádování a vybudování dvou kanalizačních vpustí) ,  
  předpokládané náklady 380.880,-Kč 
- pro Jednotku SDH – bude zakoupena motorová řetězová pila, 8 kusů požárních hadic „B“,  
  4 kusy vycházkových uniforem 
-dovybavení „dětského parku“ houpačkou, basketbalovým košem, tabulí na malování,…. 
-vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci vnitřních prostor v č.p.47 „Kampelička“  
-dokončení projektové dokumentace na stavbu „tlakové splaškové kanalizace-Přílepy“ včetně  „územního a  
  stavebního řízení“. Vypracování finančního projektu na stavbu kanalizace. 
AKCE plánované v následujících letech: 

 -dokončení Komplexních pozemkových úpravy v katastr.území Přílepy okres Rakovník 
-oprava podlahy v knihovně a archivu v budově OÚ Přílepy č.p.46 včetně vnitřních štuků a nátěrů 
-oprava vnitřních prostor čp.47 Přílepy „Kampelička“ (nad prodejnou) - za účelem vybudování „Muzea“  
  mapujícího historii i současnost obce Přílepy. Součástí oprav bude i výstavba sociálního zařízení. 
-oprava hasičské zbrojnice čp.3 Přílepy (vnitřní štuky, zateplení garážových vrat )  
-vybudování „věžového“ sušáku na hadice pro hasiče vedle budovy hasičské zbrojnice čp.3 
-vybudování oploceného sběrného místa na tříděný a biologický odpad . 
-rekonstrukce zeleně vnějších a vnitřních prostor  hřbitova. 
-v případě poskytnutí dotace bude postupně budována tlaková splašková kanalizace….. 
-po vybudování kanalizační sítě budou postupně opravovány místní komunikace včetně prostranství před 
čp.2 Přílepy (Hospodou u Havlů) 
---     ----    ----   ----   ----                                                               ----   ----   ----   ----   ----   ----  
 

Různé informace: 

- Zákonem č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu ČR na  
   rok 2010, se s účinností od 1.1.2010 mění také ustanovení § 6 odst. 2 a § 11 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z  
   nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, jimiž jsou upraveny sazby daně z nemovitostí. 
-Od 1.1.2010 byla schválena ÚČETNÍ  REFORMA V OBLASTI VEŘEJNÝCH FINANCÍ – týká se územních samosprávných  
  celků, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací. Hlavní změna spočívá v novém způsobu účtování,   
  používání nových účetních metod, vykazování účetních informací a předávání účetních dat….. 

 -povinná výměna řidičských průkazů vydaných mezi 1.1.1994 a 31.12.2000 je možná bezplatně do konce  
  roku 2010. O výměnu mohou požádat i držitelé ŘP vydaných v období 1.1.2001 až 30.4.2004, jejichž   
  výměna je povinná do konce roku 2013. 
-ve dnech 28. a 29.května 2009 se budou v ČR konat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
-na podzim 2010 se budou konat volby do zastupitelstev obcí 
 (volby do zastupitelstev obcí  se mohou konat nejdříve ve dnech 24. a 25. září 2010, nejpozději  15. a 16. října 2010.   

  Přesný termín konání řádných voleb do zastupitelstev obcí není ještě znám.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ODPADY v obci Přílepy  

Provozní náklady na odpadové hospodářství v roce 2009 

Druh odpadu : Množství odpadu Náklady  ( Kč/rok 2009 ) 

-Tříděný sběr odpadů celkem Plast   0,79545    t ( = 6.932,-Kč) 
Papír  0,657451  t ( = 2.407,-Kč) 
Sklo   2,044176  t ( = 5.800,-Kč) 

15.139,- 

-Nebezpečné odpady celkem  10.346,- 

Objemové odpady celkem 
                 včetně dopravy 

11,03 t 29.589,- 

Směsný komunální odpad 20,218862 t 76.635,- 

  z toho domácnosti I. A II.pololetí  Vývoz A.+ B =41.223,00Kč  

  z toho jednorázové známky, svoz.  Pytle             =19.500,00Kč  

  z toho hřbitov                      =15.912,00Kč  
Ostatní služby, administrativa….   

Celkové náklady 36,3079  t 131.709,00 Kč 

 
Příjmy v odpadovém hospodářství v roce 2009 

Činnost Příjmy  (Kč/ rok 2009) 

Příjmy od  „občanů“ 61.518,00 

Přijmy za třídění odpadů od firmy EKO-KOM 5.237,00 

Příjmy za zpětný odběr elektrozařízení 
od firmy ASEKOL 

1.700,- 

Celkové  příjmy 68.455,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KONTAKTY : 
 
Firma Becker Bohemia s.r.o. 
        Nádražní 878, 331 41 Kralovice 
        tel.: 373 396 158, 373 397 623 fax:373 396 232   Po-Pá  7.00 -14.00hod 
Nabízí občanům zapůjčení kontejneru na likvidaci odpadu, stavební sutě a odvozu dalších materiálů: 
Velikost kontejnerů (m3):  7, 10, 15, 20, 30, 40 
Pronájem kontejneru:…………………………….……….…..44,- Kč / 1 den 
Jízdné : …………………………………………….…………………..30,-Kč / 1 km 
Manipulace s kontejnerem :………………………….…..133,- Kč / 1 jízda 
Skládkovné dle ceníku skládek: stavební suť :…….200,- Kč /1t 
Objemný odpad:………………………………………….….1.200,- Kč /1t 
Ceny jsou uvedeny bez DPH 
 

Družstvo Agrochmel Kněževes provádí : 
        Nová ulice 392,  270 01 Kněževes    tel. 313 582 248-9  
vývoz odpadních vod na čističku odpadních vod do Kolešovic: 
úhrada za jednu cestu činí 350,-Kč + 19% DPH (celkem 417,-Kč) 
poplatek za likvidaci odpadních vod je stanoven provozovatelem čističky 36,70Kč + 9% DPH za 1 m3 (celkem 40,-Kč  
za 1 m3) 
 

Provozovatel vodovodu v obci Přílepy:   
RAVOS s.r.o. 
sídlo společnosti:  Františka Diepolta  1870,  269 01 Rakovník ,   
zákaznické centrum :  Fr. Diepolta 492,  269 01 Rakovník                                  www.ravos-sro.cz 
 - nepřetržitá linka RAVOS, s.r.o.:   313 512 410 nebo   313 513 410 nebo mobil.:   739 094 064 
 
 

 Informace o počasí v Obci Přílepy  najdete na stránkách amatérské meteorologické stanice WS 2307 : 
                                                                                                  http://www.prilepypocasi.wz.cz/ws2307.html 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………… 

 

OBECNÍ   ÚŘAD   PŘÍLEPY                                   IČ 00639958 
Adresa: Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka 
Tel. :               313 582 244   středa 17.00 -18.00 hod.  -  č.p.46 Přílepy budova  OÚ Přílepy 
Tel./fax :         313 582 345   nepřetržitě – detašované pracoviště OÚ Přílepy č.p.58 Přílepy 
Tel.mobilní :   724 862 202   nepřetržitě 
E-mail:    prilepy@knezevesko.cz                                                 www.prilepy.eu 
Úřední hodiny: středa 17.00-18.00 hodin budova č.p.46 Přílepy 
                         v ostatních dnech – kdykoliv a kdekoliv po dohodě  

.........................................………………………………………………………………………………….. 

„OBČASNÍK“ zastupitelstva obce Přílepy. Vydává zastupitelstvo obce Přílepy zdarma pro své občany. 

Zpracovala L.Daenemarková 

Připomínky, dotazy,atd.… na OÚ Přílepy, Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes, tel.: 724 862 202, e-mail: prilepy@knezevesko.cz 
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