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: 00276201
Úřední hodiny: pondělí 8 – 12 a 13 – 17 hodin

INFORMACE PRO OBČANY č. 7/2012
1. Kontrola spalinové cesty a čištění spalinové cesty
Na základě žádostí občanů a majitelů rekreačních objektů zajistil starosta
obce firmu KOMINICTVÍ ZEMAN s.r.o. ze Železného Brodu. Kominíci z této
firmy přijedou do obce Troskovice v pátek 21.září 2012 v 9 hodin

a v sobotu 22. září 2012 v 9 hodin.
Za kontrolu a čištění spalinové cesty a vyhotovení zprávy bude firmou
účtována částka pouze 240,-Kč (podzimní slevová akce -50%).
O provedené kontrole a čištění spalinové cesty vyhotoví firma zprávu dle
nařízení vlády č. 91/2010 Sb., která slouží rovněž jako doklad pro pojišťovnu.
Kdo z občanů a majitelů rekreačních objektů má o tuto službu zájem, nechť se
přihlásí osobně, telefonicky nebo e-mailem starostovi obce nebo osobně paní
Špínové Aleně v prodejně potravin v Troskovicích nejpozději do středy 19.září
2012.

2. Sběr železného šrotu
Sběr železného šrotu bude proveden v pátek 21.září 2012 od 16 hodin.
Železný šrot připravte ke komunikacím až v den sběru, neboť dochází
ke krádežím takto připraveného železného šrotu.

3. Kontejner na velkoobjemový odpad
Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven u prodejny potravin
v Troskovicích v sobotu 22.září a v neděli 23.září 2012.
Pro občany a majitele rekreačních objektů je kontejner přístupný pouze

v sobotu a v neděli od 8 do 18 hodin.

4. Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu (televizory, lednice, zářivky,
akumulátory, staré barvy, obaly od barev, motorové oleje, olejové filtry,
kapalné i tuhé chemikálie, přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů
a škůdců, léky, …) proběhne v neděli 23. září 2012 od 8.00 do 8.10 h.
u hasičské zbrojnice v Troskovicích.
Troskovice dne 7.září 2012

Louda Jaroslav
starosta

