Obecní úřad Troskovice
Troskovice – Jivina 6, 512 63 Rovensko p. Tr.
Tel. č.: obecní úřad 481 381 214, starosta 725 071 119
e-mail: troskovice@craj.cz
http://www.craj.cz/troskovice IČO: 00 276 201
Úřední hodiny: pondělí 8 – 12 a 13 – 17 hodin

INFORMACE PRO OBČANY č. 8/2011
A. Nabídka na zakoupení knihy
Ing. Egert Jaroslav vydal knihu „Historie mlýnů NA ŽEHROVCE“.
Knihu lze zakoupit na Obecním úřadě Troskovice nebo v prodejně potravin
v Troskovicích za cenu 250,-Kč.

B. Cena vodného v roce 2012
Rada sdružení VHS Turnov schválila dne 14.11.2011 cenu vodného na rok
2012 na území 6 měst a 16 obcí sdružených ve Vodohospodářském sdružení
Turnov na hodnotu 45,18 Kč za m3.
Proti roku 2011 se jedná o navýšení 5,04 Kč za m3.

C. Ordinační doba lékařky
V roce 2012 bude paní lékařka ordinovat na obecním úřadě 1x měsíčně
ve 4 týdenních intervalech ( výjimkou je měsíc duben, kdy paní lékařka
ordinovat nebude a měsíc červenec, kdy bude paní lékařka ordinovat 2x )
v pondělí odpoledne od 14 do 15 hodin v těchto dnech:
16.ledna, 13.února, 12.března, 7.května, 4.června, 2.července, 30.července,
27.srpna, 24.září, 22.října, 19.listopadu, 17.prosince.
Letáček s těmito termíny je volně k dispozici na obecním úřadě a v prodejně
potravin v Troskovicích.

D. Svoz komunálního odpadu
V roce 2012 bude svoz komunálního odpadu prováděn v úterý ráno v těchto
týdnech: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42,
44, 46, 48, 50, 52.

E. Kácení dřevin rostoucích mimo les
V období vegetačního klidu od 1.11.2011 do 31.3.2012 je možné kácet dřeviny
rostoucí mimo les (jedná se i ovocné dřeviny).
Povolení Obecního úřadu Troskovice k pokácení dřevin rostoucích mimo les
je třeba u fyzické osoby:
- u dřeviny o obvodu větším než 80 cm, měřeno ve 130 cm nad zemí
- u souvislého keřového porostu o celkové ploše větší než 40 m2.
Formulář „Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les“ je volně
k dispozici na obecním úřadě a v prodejně potravin v Troskovicích.
Dále lze formulář vytisknout z webových stránek obce.
Troskovice dne 21.12.2011
Za Obecní úřad Troskovice:

Louda Jaroslav
starosta

