
Žlebský občasník

Vstoupili jsme do posledního 
čtvrtletí funkčního období sou ča -
sných zastupitelů obce. V zářijo -
vých volbách budou občané naší 
obce rozhodovat o novém složení 
zastupitelstva a tím i o směru, 
kterým se má obec po další čtyři 
roky ubírat. Ale i když je už cílová 
páska na dohled, stále je mnoho 
věcí, které čekají na řešení 
a  mnoho práce, kterou je třeba 
udělat. 

Dubnové zasedání se co do 
množství témat tvářilo poněkud 
chudě, témata však byla při nej -

stoupil od smlouvy na konci bře -
zna a bylo tedy třeba tuto si tuaci 
urgentně vyřešit. Byla před ložena 
nabídka nové advokátní kancelá -
ře, ke které zastupitelé přednesli 
své připomínky, a  usnesli se na 
neveřejné schůzce s jejími zástup -
ci. Tato neveřejná schůzka pro -
běhla 10.5.2022 a na jejím zákla -
dě pak byla na květnovém zasedá -
ní nabídka advokátní kanceláře 
AK Žďárský a  Řenďovská schvá -
lena.
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Vážení občané Kamenných Mostů, Markovic, Zehub a Žlebů!

Zpravodaj Kamenných Mostů, Markovic, Zehub a Žlebů
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Vážení občané, platbu první 
čtvrtletní zálohy pro veďte od 1.8. 
do 20.8.2022. Pouze u čtvrtletní 
zálohy můžete platbu uskutečnit 
jak převodem na účet, tak hotově 
na pokladně OÚ Žleby. Možnost 
platit hotově u měsíčních záloh 
není a je možné je zaplatit pouze 
převodním příkazem.

Občané, kterým nebyl dosud 
vrácen „Dodatek ke Smlouvě 
o  odvádění odpadních vod“, jej 
obdrží v průběhu července 2022. 

menším zajímavá. Bylo třeba 
vyřešit a schválit formality spojené 
s rezignací místostarosty obce, 
účetní uzávěrku ZŠ a MŠ Žleby, 
účetní uzávěrku a závěrečný účet 
obce za rok 2021. Zastupitelé 
schválili přijetí výhry ve výši 
10.000 Kč, o kterou se zasloužila 
třetí třída naší ZŠ v soutěži 
„Sešlápni to s Evou Samkovou“. 
Hlavním tématem tohoto zasedání 
pak byla změna právního zastou -
pení obce. Dosavadní advokát, 
který obec zastupoval a poskyto -
val obci právní poradenství, od -

Rozpis čtvrtletních záloh na období od 1.5.2022 do 30.4.2023

období splatnost od - do
květen - červenec od 1.8. do 20.8. 2022 
srpen - říjen od 1.11. do 20.11.2022 
listopad - leden od 1.3. do 20.3. 2023
únor - duben od 1.5. do 20.5.2023 – neplaťte

bude vystavena zúčtovací faktura

Splatnost měsíčních záloh vždy do 20. každého měsíce od 1.5. do 
30.4. V květnu bude vystavena zúčtovací faktura.

S případnými dotazy mě neváhejte kontaktovat na tel. 312 523 790. 
Ing. Zuzana Pavalová (evidence majetku obce)

Platba čtvrtletních (měsíčních) záloh pro stočné
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Již tradičně v Zehubech v ha -
sičské zbrojnici se konalo květ -
nové zasedání. Těsně před tímto 
zasedáním proběhlo výběrové 
řízení na dodavatele kontejnerů 
do plánovaného re-use centra. Již 
dříve byl vysoutěžen dodavatel 
stavebních prací, které budou 
spočívat v částečném oplocení 
a vydláždění areálu budoucího re-
use centra. S touto fází by se mělo 
začít na začátku prázdnin. Tato 
akce je financována z dotace, 
kterou obec obdržela od Státního 
fondu životního prostředí ČR. 
Projekt bude realizován u tzv. 
klubovny holubářů v Mládežnické 
ulici a přinese obyvatelům obce 
další možnost nakládání s  nepo -
třebnými věcmi. Re-use centrum 
bude sloužit k odevzdání věcí, 
které jsou zachovalé a  využitelné, 
ale jejich majitel je již neupotřebí. 
Budou pak k dis pozici jiným 
obyvatelům, kteří pro ně využití 
najdou. V rámci programu byla 
řešena i otázka integrace naší 
obce do PID (Pražská integrovaná 
doprava). Více k tomuto tématu 
najdete v  občasníku v  samo stat -
ném článku. 

A co dalšího se událo? Byla 
kompletně dokončena rekon struk -
ce ulice Za Šumavou a ta byla 
následně předána do plného 
užívání jejím obyvatelům.  V ulici 
Obránců Míru byly nainstalovány 
retardéry, které by měly zajistit 
vyšší bezpečnost v této ulici. 

Od 1. září 2022 bude probíhat 
již podruhé „milostivé léto“ a to po 
tři měsíce. Tato akce je znovu 
určena fyzickým osobám, které 
mají dluh vůči státu nebo 
veřejnoprávním věřitelům (tedy 
např. dopravním podnikům, 
obcím, nemocnicím, energetickým 
firmám v rukách státu, zdravotním 
pojišťovnám, České televizi a Čes -
kému rozhlasu), který je vymáhán 

pokračování ze strany 1

Řešení to není ideální, ale v sou -
časné době prakticky jediné do -
stupné. Na několika místech 
v obci došlo ke zpevnění původně 
nezpevněných cest separátem, 
jed ná se o cestu za hřbitovem ve 
Žlebech, část cesty v ulici 
Nábřežní, ulici U Palouku, cesty 
v  Kamenných Mostech, které 
vedou k obytným domům č p. 43, 
58, 28 a 45.

Po covidových letech, kdy 
kulturní akce stály v pozadí všech 
zájmů, se třetí květnový víkend 
konala žlebská pouť. V letošním 
roce se mimo tradičních pouťo -
vých atrakcí na zelené ploše 
u  par ko viště Na Hrázi konal 
i  jarmark především řemeslných 
výrobků na Zámeckém náměstí 
a  v ulici Ke Hrázi, děti shlédly 
loutkové představení „Čert a Ká -

Milostivé léto podruhé
soudním exekutorem a byl zaevi -
dován před 28.10.2021. Občan 
však nesmí být v in solvenci, tj. 
nesmí procházet osobním 
bankrotem. Zájemce o tento 
oddlužovací proces je povinen 
zaplatit původní dluh a paušální 
náhradu exekuce ve výši 1500 Kč 
bez DPH. Více informací na 
www.milostiveleto.cz.

Z.N.

ča“, hráči Spartaku Žleby odehráli 
přátelské utkání sami se sebou 
a v kostele Narození Panny Marie 
se v  sobotu i v neděli večer 
rozezněla hudba. Organizátorky 
tohoto „nultého“ ročníku by na 
tomto místě rády poděkovaly 
všem, kteří se pouti účastnili nebo 
se podíleli na její organizaci 
a zajištění.

Na začátku června se konal 
i  Pohádkový les, zámecký park 
zabydlely malé i velké pohádkové 
bytosti a malé i větší děti s velkou 
chutí a ze všech sil plnily 
rozmanité úkoly. Na konci cesty 
pak za snahu, šikovnost a výdrž 
dostaly sladkou odměnu.

Jsme na konci tohoto úvod -
níku našeho Žlebského občasníku, 
před námi je konec školního roku, 
prázdniny a dovolené. Během let -
ních prázdnin nemají zastupitelé 
zatím plánována žádná zasedání, 
ale už nyní víme, že se jistojistě 
budeme muset sejít a některé věci 
řešit i v tuto letní dobu. Přejeme 
Vám, aby byly Vaše následující 
dny pohodové, klidné a bezpro -
blémové a aby nejen Vaše do vo -
lené, prázdniny a výlety proběhly 
plně podle Vašich představ.

Za zastupitele obce Žleby
sepsala Zdeňka Nová
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Slovo starostky obce
Vážení spoluobčané, od 

posledního vydání Občasníku 
byla v obci dokončena ulice Za 
Šumavou, probíhají úpravy ně -
kterých místních komunikací 
recyklátem, byla převzata zre -
konstruovaná budova č. p. 15 
a  nyní je potřeba zajistit stano -
viska dotčených orgánů a poté 
zažádat o kolaudaci budovy. 
Jakmile proběhne kolaudace 
a nabude právní moci, přistoupí 
obec k přidělování bytů. Během 
letních měsíců budou prováděny 
stavební práce (oplocení, zpev -
něná plocha) re-use centra. Re-
use centrum je poslední inves -
tiční akcí v tomto roce a  také 
poslední akcí současného zastu -
pitelstva obce. 

Nepříznivá situa ce ve světě, 
zvyšování cen energií a  pohon -
ných hmot, které se promítají do 
zdražování ma teriálů, zboží 
a  služeb, nás nutí k přehod no -
cení plánů a po su nutí dalších 
projektů na poz dější období. Co 
s odloženými pro jekty bude dál, 
to již je na zvážení a rozhodnutí 
nového zastupitelstva obce, kte -
ré vzejde ze zářijových voleb. 
Zastupitelé již učinili opatření, 
aby obec nepříznivé období co 
nejlépe zvládla. Podařila se vy -
jednat příznivá cena za energie, 
které v  obecním rozpočtu tvoří 
vý znam nou část výdajů, a jak 
jsem již výše zmínila, byly 
zastaveny nové projekty a veš -
keré žádosti o finanční příspěv -
ky od obce jsou pečlivě hodno -
ceny. Je potřeba však říci, že se 
zvýšily i  obecní příjmy. Obec 
např. z  rozpočtového určení 
daní do stává podíl nejen na 
obyvatele, ale zohledňuje se 
i  počet zaměstnanců a počet 
žáků v naší ZŠ a MŠ. Obec 
získává cca 14 tisíc na žáka a tak 
díky tomu, že bylo otevřeno 3. 
oddělení MŠ a  stále mírně 
stoupá počet žáků v  ZŠ, stoupá 

i tento příjem do obecní poklad -
ny. Projeví se však až v příštím 
roce. Někdo možná namítne, že 
tyto úspory a příjmy jsou 
zanedbatelné, ale já věřím, že 
tomu tak není. Myslím si, že je 
na obecní rozpočet třeba 
nahlížet komplexně a hodnotit 
a  sledovat veškeré jeho složky. 
V naší obci bylo a je realizováno 
poměrně velké množství nových 
projektů i menších a malých 
akcí. A spolu s nimi došlo logic -
ky i k rozpohybování financí na 
obecním účtu. Ne vždy se od -
chozí a příchozí platby sejdou, 
některé dotace přicházejí se 
zpožděním oproti realizaci 
a  platbě za projekty a pak 

dochá zí k dočasnému poklesu 
objemu peněz na obecním účtu. 
Doba je taková (a nyní více než 
dříve), peníze je potřeba „udr -
žovat v oběhu“, jinak ztrácejí na 
hodnotě a „ležením“ na běžném 
účtu při současných bankovních 
sazbách nepřinášejí svému ma -
jiteli žádný zisk. Obecní rozpo -
čet je pečlivě hlídán a hodnocen 
hned několika lidmi a byl, je 
a nadále bude konzultován s au -
ditorem. 

Závěrem svého „slova“ bych 
Vám ráda popřála slunečné letní 
dny a dětem krásné bezstarostné 
prázdniny. 

Ludmila Záklasníková
Vaše starostka
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Volby do zastupitelstev obcí se 
konají 23. a 24. září 2022. Do 
obecního zastupitelstva bude v na -

ší obci voleno 11 
zastupitelů. 

Volební 
mí stnost pro 

Kamenné 
Mosty 
a  Ze hu by 
bude 

zřízena 
tradičně 

v  hasičárně 
v Zehubech. 

Volby do zastupitelstev obcí 2022
Ve Žlebech budou jako vždy 

zřízeny dvě volební místnosti. Pro 
volební okrsek č. 1 v budově 
obecního úřadu na Zámeckém 
náměstí (toto volební místo náleží 
i  voličům z Markovic) a pro 
volební okrsek č. 2 nově v budově 
základní školy – v tělocvičně. 

Volební místnosti budou 
otevřeny v pátek od 14 hodin do 
22 hodin a v sobotu od 8 hodin do 
14 hodin.

Z.N.

Po integraci Čáslavska do PID 
dochází k několika změnám v do -
pravní obslužnosti naší obce. 
Žleby a jejich okolí budou obslu -
hovány dvěma autobusovými lin -
kami a jednou vlakovou linkou 
stejně jako dosud.

Trať Čáslav-Žleby-Ronov nad 
Doubravou- Třemošnice budou 
obsluhovat linky S27 (vlak) a 780 
(autobus) v pracovní dny. V  do -
pravní špičce (tj. 7:30-9:30 a 16-18 
hodin) je interval spojů 60 minut, 
mimo špičku 120 minut tj. ve 
špičce pojede vlak nebo autobus 
každou půlhodinu a mimo špičku 
každou hodinu. O víkendu auto -
busy nejezdí. Jízdní řád vlaků 
navazuje v Čáslavi na rychlíky ze/
ve směru Praha-Kolín-Kutná Hora. 

Trať Vrdy-Vinaře-Žleby- Kamen  -
né Mosty-Hostovlice  bude obslu -
hovat autobusová linka č. 781. 
U  této linky byl kladen důraz 
zejména na školní dojížďku dětí 
do obcí Žleby a Vrdy. Linka bude 
v  provozu ve všední dny. V do -
pravní špičce v intervalu 60 minut, 
mimo dopravní špičku v intervalu 
120 minut. V Hostovlicích bude ve 
všední dny na tuto linku navazovat 
linka č. 740 obsluhující trasu 
Čáslav-Tupadly-Bratčice-
Hostovlice- Golčův Jeníkov, jezdit 
bude v intervalu 120 minut v do -
pravní špičce a co 4 hodiny mimo 
špičku.

Z.N.

Pražská integrovaná 
doprava – PID

starosta@ouzleby.czObec Žleby a její 
místní části
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Občané, kteří nebyli zasti -
ženi v době rozvozu biopo -
pelnic a mají o popelnici zájem, 
nebo občané, kteří ji původně 
odmítli a nyní by popelnici 
chtěli, se o ni mohou přihlásit 
i nyní na obecním úřadě u paní 
starostky. Popelnice jsou nachy -
stány a mohou být ihned při -
děleny.

Odpadové hospodářství :-D

Podle výkazů svozu odpadů 
za rok 2021, který obci poskytují 
svozové firmy, došlo v loňském 
roce opět k mírnému nárůstu 
tříděných složek odpadu. Nárůst 
se týká především textilu a bio -
odpadu, i když není tak výraz -
né, jako tomu bylo v minulých 
letech. Zároveň došlo ke snížení 
množství směsného komunální -

ho a velkoobjemového a ne bez -
pečného odpadu a to poprvé po 
mnoha letech (k dispozici máme 
údaje od roku 2012 a od této 
doby dosud množství odpadů 
pouze stoupalo)!  Děkujeme, že 
nám pomáháte s řešením odpa -
dů v naší obci.

Z.N.
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Informace ze stavebního úřadu
Vážení občané, z důvodu 

rekodifikace stavebního práva 
Vás žádám o kontrolu Vašich 
nemovitostí v systému Českého 
úřadu katastrálního a zeměmě -
řičského. 

Na https://nahlizenidokn.cuzk.cz 
lze podle č.p. vyhledat stavbu 
nebo podle čísla parcelního 
pozemky, kliknutím na mapu se 
Vám zobrazí mapový náhled 
zobrazující Vaši nemovitost či 
pozemek. Přes funkci „ortofoto“ 
získáte i letecký snímek a mů -
žete tak jednoduše zjistit, zda 
všechny stavby na pozemku jsou 
v katastrální mapě uvedeny. 

Upozorňuji, že stavby do 
25m2 zastavěné plochy a do 5 m 
výšky, s jedním nadzemním 
podla žím, usklepené nejvýše do 
hloubky 3m na pozemku 
rodinného domu nebo stavby 
pro rodinnou rekreaci, které 
souvisí nebo podmiňují bydlení 
nebo rodinnou rekreaci nebo 
stavby pro podnikatelskou 
činnost, které jsou v souladu 
s  územně plánovací doku -
mentací, a které jsou umisťo vány 
v odstupové vzdálenosti od 
hranic pozemků nejméně 2m, 
kdy plocha části pozemku 
schopného vskakovat dešťové 
vody po jejich umístění bude 
nejméně 50% z celkové plochy 
pozemku rodinného domu nebo 
stavby pro rodinnou rekreaci, 
sice nepodléhají povolení 
stavebního úřadu, ale je nutné 
nechat je zapsat do katastru 
nemovitostí. Do katastru nemo -
vitostí se zapisují budovy se 
zastavěnou plochou větší než 
16m2.

V případě dotazů nebo 
nejasností mne neváhejte 
kontaktovat.

Lada Bereczová (stavební úřad)

Stavební zákon nezná termín "promlčecí lhůta, doba..."
Pokud Váš dědeček postavil cokoliv, co podléhá povolení 

stavebního úřadu tzv. "na černo", případně měl povolení na stavbu 
3x3 m, ale postavil 6x6 m, během dědického řízení přešla ona 
stavba na Vás, potom jste Vy zodpovědní za tuto "černou stavbu/
zvětšenou původní povolenou stavbu" a měli byste ji dát 
dodatečně povolit na stavebním úřadě.

Oplocení mezi sousedy do výše 2 m je možné realizovat 
pouze na základě dohody mezi sousedy o materiálu, výšce, 
provedení …. však je-li sousedem obec, veřejná komunikace nebo 
veřejné prostranství, pak oplocení podléhá povolení stavebního 
úřadu. Veřejným prostranstvím se stává i Váš pozemek, pokud se 
rozhodnete posunout plot od hranice s obcí.

Bazény do 40m2 nepodléhají povolení stavebního úřadu pouze 
tehdy, pokud jsou umístěny v odstupové vzdálenosti nejméně 2m 
od hranice pozemku.

Výměna střešní krytiny za stejný materiálový typ (netýká se 
eternitu) bez zásahu do střešní konstrukce (tj. osazení nových 
střešních oken, výlezů, výměna krovů atp.) a pokud se objekt 
nenachází v památkové zóně, nepodléhá povolení stavebního 
úřadu. 

V případě, že se jedná o výměnu eternitové krytiny za 
jakýkoliv jiný typ, pak je třeba výměnu ohlásit stavebnímu úřadu 
a  doložit projektovou dokumentaci včetně stanovisek Krajské 
hygienické stanice, obce Žleby a Odboru životního prostředí 
Městského úřadu v Čáslavi.

 Pokud se jedná o výměnu lehké střešní krytiny např. plechu za 
středně těžkou nebo těžkou krytinu (pálené nebo betonové tašky), 
je třeba výměnu ohlásit stavebnímu úřadu a doložit posouzení 
krovu. 

Stejně tak při osazení střešních oken nebo nových výlezů na 
střechu je třeba toto ohlásit stavebnímu úřadu a doložit projektovou 
dokumentaci.

K zobytnění podkroví je potřeba vždy ohlášení stavebnímu 
úřadu, při kterém je třeba doložit projektovou dokumentaci vč. 
dokladové části a posouzení stropní konstrukce.

Terénní úpravy do 1,5 m výšky nebo hloubky do výměry 300 m2 
na pozemcích, které nemají společnou hranici s veřejnou pozemní 
komunikací nebo veřejným prostranstvím a pokud zde nedochází 
k nakládání s odpady, vyjádření stavebního úřadu nepotřebují.



červen 2022 Žlebský občasník strana 7 

Termíny plateb a výše poplatků pro rok 2022

Poplatek za sběr a svoz směsného odpadu

660 Kč/osobu u obyvatel s trvalým pobytem; rekreační chalupy 660 Kč/chalupu;
od poplatku jsou osvobozeny děti do 6 let věku včetně; poplatek je splatný do 
30.6.2022

Poplatek za sběr a svoz tříděného odpadu

sběr a svoz tříděného odpadu financuje Obec Žleby z vlastního rozpočtu; na 
základě množství vytřízeného odpadu získává zpětně od odběratele odpadu 
finanční bonus

Sběr elektroodpadu, baterií, akumulátorů
Velké spotřebiče je možno odevzdat po telefonické domluvě na sběrném 
místě „Buda“. Malé spotřebiče (varná konvice, mobilní telefon, baterie, 
zářivka) je možné odevzdat do sběrného boxu umístěného v přízemí budovy 
obecního úřadu. Ve spolupráci s REMA Systém, a.s. je tento sběr bezplatný.

Poplatek za psa – 100 kč 1. pes, 140 Kč každý další pes 

připomínáme občanům obce zákonnou povinnost čipování psů a vakcinace 
psů proti vzteklině; při platbě nahlašte číslo čipu psa/psů, za kterého/které 
poplatek platíte; tato evidence poslouží k případnému dohledání majitele 
u psů, odchycených v obci); poplatek je splatný do 30.6.2022

Vodné -  63,76 Kč/m3 bez DPH

(výši vodného kalkuluje VHS Vrchlice-Maleč jako prodejce vody 
a provozovatel vodovodní sítě)

Stočné – 56,5 Kč/m3 bez DPH

(výši stočného stanovuje Obec Žleby a závisí na množství vyčištěné vody 
a skutečných nákladech na provoz kanalizace a čističky odpadních vod)

Roční čtenářské poplatky:
Dospělý čtenář 160 Kč, důchodci a studenti 100 Kč, děti 60 Kč
Čtenářské poplatky se hradí v hotovosti v knihovně.

Poplatek z pobytu – 4 Kč/den v ubytovacích zařízeních; splatné pololetně 

Poplatek ze vstupného – např. 5% z tanečních zábav

Poplatek za hrobové místo
hřbitov Žleby 33 Kč/m2, hřbitov Zehuby 18 Kč/m2, hřbitov Markovice bez 
poplatku

Čtenářské poplatky se hradí v hotovosti v knihovně. Stočné se hradí na základě vystavených faktur v hotovosti, 
případně kartou v kanceláři Stočné a evidence majetku nebo na b. ú. Komerční banka, a.s. 115-7445490227/0100.
Ostatní poplatky lze hradit v hotovosti na podatelně Obecního úřadu nebo převodem na účet 
443526319/0800.  Jako VS u platby za odpady uveďte číslo popisné nebo do zprávy pro příjemce uveďte, za 
jaké osoby je poplatek hrazen. U platby za hrobové místo uveďte do VS číslo hrobu.
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UŽITEČNÉ INFORMACE PRO OBČANY

Pošta Žleby 
Otevírací doba:
Pondělí 13:00-18:00
Úterý 8:00-12:00 13:00-14:00
Středa 13:00-18:00
Čtvrtek 8:00-12:00 13:00-14:00
Pátek 8:00-12:00 13:00-14:00
telefon: 954 228 561

Obecní úřad Žleby
Zámecké náměstí 67

Úřední hodiny
Pondělí: 8:00-12:00 12:30-16:30
Středa: 8:00-12:00 12:30-16:30
telefon: 327 398 711
web: www.ouzleby.cz
e-mail: podatelna@ouzleby.cz
DS: g6xa99q

Starostka
telefon: 327 398 107

737 750 193
e-mail: starosta@ouzleby.cz

Matrika, Evidence obyvatel, Podatelna
telefon: 327 398 711
e-mail: matrika@ouzleby.cz

Hospodářka
telefon: 327 398 135
e-mail: ekonom@ouzleby.cz

Evidence majetku, Stočné
telefon: 312 523 790
e-mail: majetek@ouzleby.cz

Stavební úřad
telefon: 327 398 225

704 565 449
e-mail: stavebni@ouzleby.cz

Údržba veřejného prostranství obce
e-mail: udrzba@ouzleby.cz

Informační centrum a knihovna
Otevírací doba:
Pondělí: 9:00-11:00  13:00-17:00
Úterý: 8:00-15:00
Středa: 9:00-11:00  13:00-17:00
Čtvrtek: 8:00-15:00
Pátek: 8:00-12:00
telefon: 327 398 266
e-mail: knihovna@ouzleby.cz
knihovnu a  IC najdete i na Facebooku

Základní škola a Mateřská škola Žleby
telefon: 327 398 124

772 720 771 – ředitelka školy
772 720 773 – zástupkyně ředitelky
731 449 130 – sborovna

web: www.skolazleby.cz
e-mail: zszleby@post.cz
Mateřská škola
telefon: 327 398 349

772 720 774
e-mail: cechova@skolazleby.cz
Školní jídelna
Výdej stravy v první den nepřítomnosti:
11:00-11:30 v MŠ
11:30-11:45 a 12:25-13:00 v ZŠ
Odhlášení a přihlášení stravy
den předem do 13 hodin osobně v kuchyni nebo 
v aplikaci strava.cz nebo na tel. 327 398 235

724 774 984
732 240 445

Dětský lékař MUDr. Sýkora
Zámecké náměstí 65
Pondělí 13:10 – 14:30
Čtvrtek 11:10 – 12:30 
telefon 607 887 890, 327 313 130
web: www.pediatrie-sykora.cz

Lékař pro dospělé MUDr. Svoboda
Zámecká 258, Ronov n. Doubravou
Pondělí 08:00 - 11:00 a 12:00 - 18:00
Úterý 08:00 - 12:00
Středa 08:00 - 12:00 a 12:30 - 15:00
Čtvrtek 10:00 - 11:00 (pouze pro zvané)
Pátek 09:00 - 12:00
odběry denně 7:00 – 8:00 - Tel.: 469 315 015

http://www.pediatrie-sykora.cz
www.ouzleby.cz
https://www.strava.cz/
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