Obecní úřad Troskovice
Troskovice Jivina 6, 512 63 Rovensko p. Tr.
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17 hodin

INFORMACE PRO OBČANY č. 8/2016
1.

Povinné očkování psů proti vztekliné

MVDr. Václav Švihel

provede povinné očkování psů proti vztekliné V pátek
9. září 2016 od 16.50 do 17.20 h. na těchto místech:
16.50 17.00 h.
- Křenovy (zastávka autobusu)
- Troskovice (hasičská zbrojnice) 17.00 - 17.10 h.
17.15 -17.20 h.
- Tachov (zastávka autobusu)
je
Očkování povinné pro psy od stáří 3 6 měsíců v intervalech podle údajů
výrobce vakcíny. Cena očkováníje 100,-Kč.
Bude ještě samostatně vyvěšeno na vývěsních tabulích OU Troskovice.
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2. Kontejner na velkoobjemový odpad
Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven u prodejny potravin
v Troskovicích v sobotu 17. září a v neděli 18. září 2016.
Pro občany a majitele rekreačních objektů je kontejner přístupný pouze
v sobotu a v neděli od 8 do 18 hodin.
Mimo uvedené dny a hodiny, nelze do kontejneru velkoobjemový odpad ukládat.
Kontejner je určen pro běžný odpad z domácností větších rozměrů (lino,
koberec, matrace a podobně).
Do kontejneru nesmí být odloženy televizory, lednice, mrazáky, pračky,
pneumatiky a další nebezpečný odpad (barvy, oleje a podobně).
Do kontejneru nepatří dřevo, roští, stavební suť, železný šrot a podobně.
Kontrolu dodržování stanovené doby a ukládaného druhu odpadu budou
provádět osoby pověřené Obecním úřadem Troskovice.
Bude ještě samostatně vyvěšeno na vývěshích tabulích OÚ Troskovice.
3.

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 16. října 2016 od 8.00 do 8.10 h. u hasičské zbrojnice
v Troskovicích.
Bude ještě samostatně vyvěšeno na vývésních tabulích OUI Troskovice.
Troskovice dne 1. září 2016
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