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INFORMACE PRO OBČANY č. 6/2016
1.

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Troskovlce

zasedání Zastupitelstva obce Troskovice se uskuteční vo středu
25.května 2016 od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Troskovice.

9. veřejné

2.

Oznámení o přerušení dodávky vody

Severočeské Vodovody a kanalizace, a.s. oznamují přerušení dodávky vody:
ve středu 25.května 2016 v dobű od 8.00 do 12.00 h. voudč ?osnov a audi
Troskovice v č.p. 31 a 32.
Více informací obdržíte na zákaznické lince společností 840 111 111.

3.

Zahájení provozu letních turlstíckých autobusů

0d soboty 28. května 2016 zahajuje firma Bus Line provoz letních turistických
autobusů na Trase (červená linka) zTurnova do Jičína a zpět. Na této trase
jsou 2 zastávky v obci Troskovice (u hasičské zbrojnice a u tábořiště Svitačka).
Jízdní řády budou vyvěšeny na vývěsních tabulích. Kapesní jízdní řády jsou
l

k

dispozici na Obecním úřadě Troskovice a v prodejně potravin v Troskovicích.
Další podrobnější informace získáte na www.craj.cz,www.buslíne.cz.

4. Placení poplatku za komunální odpad za rok 2016
Upozornění pro poplatníky, kteří dosud nezaplatili poplatek za komunální
odpad:
- v roce 2016 je poplatek splatný do 30. června 2916
- sazba poplatku je stanovena obecně závaznou vyhláškou 2/2012.
Pokud nebude poplatek za komunální odpad zaplacen do 30. června 2016,
správce poplatku dle obecně závazné vyhlášky 2/2012 zvýší výši poplatku až na
dvojnásobek.

5.

Placení poplatku ze psů za rok 2016

Upozornění pro pc pťatníky, kteří dosud nezaplatili poplatek ze psů:
- v roce 2016 je poplatek splatný do 30. června 2013
- základní sazba poplatku činí 50,- Kč za prvního psa,
za druhého a každého dalšího psa činí 100,- Kč.
Pokud nebude poplatek ze psů zaplacen do 30. června 2016, správce poplatku
dle obecné závazné vyhlášky 4/2010 zvýší výši poplatku až na dvojnásobek.
Troskovice dne 22. května 2016
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