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INFORMACE Z RADNICE: 
• Dne 22. února 2021 od 16.00 hod.se uskuteční 19. zasedání Zastupitelstva obce 

Vintířov, které se bude konat ve společenském sále restaurace U Kahanu. Program: 
kontrola usnesení z minulých zasedání, stav a průběh investičních akcí pro rok 2021 a 
příprava projektové dokumentace na další roky, informace o kulturních akcích v roce 
2021, výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím v roce 2020, informace o 
volbách do Parlamentu ČR, informace o sčítání lidu 2021, projednání termínů svateb na 
rok 2021 a další. 

• Prosíme občany, aby pro platby místních poplatků, které mají splatnost k 31. březnu 
2021 přednostně využívali platby na účet obce 2826391/0100, včetně vašeho 
variabilního symbolu nebo specifikace – jméno poplatníka + poplatek pes nebo 
poplatek pronájem pozemku.  V případě platby v pokladně obecního úřadu využijte 
otevírací doby,  a ta je v současné době stanovena takto: pondělí a středa od 10.00-
12.00 a od 14.00- 17.00 hod. V případě, že došlo ke změně, která bude mít vliv na výši 
poplatku (přiznání starobního důchodu, ZTP-P, atd.), kontaktujte telefonicky obecní 
úřad.  Výši poplatků Vám rádi opravíme a výši upřesníme. Sazby poplatků u pronájmů 
pozemků zůstávají nezměněny.  

• Upozorňujeme cestující na omezující změny ve výlukových jízdních řádech společnosti 
AD Ligneta regionalbus s.r.o. s platností od 1. 2. 2021. Na autobusových linkách č. 
421702, 421703, 421704, 421705, 421706 a 421707 bude dočasně zásadně omezen 
provoz. Důvodem je dlouhodobě snížená poptávka po přepravní kapacitě zapříčiněná 
omezujícími vládními opatřeními v souvislosti s pandemií COVID-19. Se zlepšující se 
epidemiologickou situací a uvolněním restriktivních opatření dojde následně k zajištění 
odpovídající kapacity a frekvence na uvedených linkách. Aktuální informace jsou 
zveřejněny na www.ligneta.cz 

• Dne 12. 2. 2021 dojde od cca 8.00 do cca 15.00 hodin k plánované odstávce 
elektřiny na těchto odběrných místech: 
1/1G, 2/2/G, 4/4/G, 7/7G, 15/15/G, 57, 70, 74, 77, 79, 83, 85, 111, 124, 191, parc. č. 
246,  317/1, 318/4,  318/7,  318/8,  318/15,  318/17,  318/18,  318/19,  318/20,  318/21,        
 318/22, 318/23, 321/2.  

•      INFORMACE K REGISTRACi SENIORŮ 80+ NA OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19: 
Od 15. 1. 2021 se mohou senioři starší 80 let registrovat v centrálním rezervačním 
systému státu: https://crs.uzis.cz/. Informační linka na pomoc s registrací seniorů 80+ k 
očkování proti covid-19: 1221, krajská asistenční linka na pomoc s registrací seniorů 80+ 
k očkování proti covid-19: 607 600 017. Více informací najdete na úřední desce a na 
webové stránce obce www.vintirov.cz. Adresy očkovacích center v kraji: Nemocnice 
Karlovy Vary, Bezručova 1190/19, Nemocnice Sokolov, Slovenská 545, Nemocnice 
Cheb, K Nemocnici 1204/17. 

• ONLINE REZERVAČNÍ SYSTÉM TESTOVÁNÍ NA COVID-19: 
   Od čtvrtka 28. ledna 2021 9:00 hodin mají obyvatelé Karlovarského kraje možnost využít 

pro rezervaci termínu testu na COVID-19 online rezervační systém. Nadále bude 
fungovat i nyní velmi vytížená linka krajského call centra 950 380 380. Vstup do systému: 
www.rezervacekk.cz. Online rezervační systém mohou využít pro rezervace termínů 
praktičtí lékaři i veřejnost. Rezervovat lze termín na provádění testu RT-PCR k prokázání 
přítomnosti koronaviru SARS-CoV-2 v těle, nebo termín k provedení POC antigenního 
testu k prokázání přítomnosti protilátek na koronavirus SARS CoV-2. 
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