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@crai.cz
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Úřední hodiny: pondělí 8

-

12 a 13

-

17 hodin

INFORMACE PRO OBČANY č. 4/2017
1. Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Troskovice
13. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Troskovice se uskuteční ve čtvrtek
25.kvétna 2017 od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Troskovice.

2.

Článek v časopise TURNOVSKO

Ochránci přírody uklízeli v Troskovicích
V neděli 2. dub-

.

'

na byla V Tr0s›
kovicích, V l0ka~
lité “U Cikánky"
pod silnicí III, mi
dy ve směru na
Ujezd pod Trosr
kami odslraněna
Černá Skládka, Její úklid včetně sbě~
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ru odpadků V celém údolí směrem
k láboříští Svitačr
ka zajistili Členové Občanského sdružení táborníků Apolena

3.

í

ríalezen byl zíukoncc vyslouíilý nxanitor počítače, Od'
hadem sejedzzalo mínínzúlne' 0 600 kilogramů odpadu,"
popsal výsledek úklidu
přírodě starosta 'ľroskovic
Jaroslav Louda a dodal: "Im
iatívní ochránci přlľilll/V 41:1?
le vynasílí k silnici minimal
ne' 200 kilogramů rcsavého
železa."

Na úklidové akci v Přírodní rezervaci Apolena se
první dubnovou neděli podle
lelo deset Členů OST Apolena
x

z

Liberce.

"Celkem byla scbránn 18 py m;
odpadků, velkoobjcmavéplasty,

a tři zastupitelé Troskovic, kteří
zajistili odvoz sebraného odpadu. Odměnou za dřinu při sběr
ru odpadků V nepřístupném terénu bylo všem zúčastněným
posezení v tábořišti Svitačka
při opékání buřtťí, a především
dobrý pocit z dalšího kousku
přírody, zbavené lidského harampádí.
"Všem, kdo při Lłklidupřiložilí ruce k dílu, dm' tou cesIau poděkovat," řekl závěrem starosta 'ľroskovrçz
(mp)

Placení poplatku za komunální odpad za rok 2017
kteří
nezaplatili

Upozornění pro poplatníky,
dosud
poplatek za komunální
odpad:
- v roce 2017 je poplatek splatný do 30. června 2017
- sazba poplatku je stanovena obecně závaznou vyhláškou 2/2012.
Pokud nebude poplatek za komunální odpad zaplacen do 30. června 2017,
správce poplatku dle obecně závazné vyhlášky 2/2012 zvýší výši poplatku až na
dvojnásobek.

4. Placení poplatku ze psů za rok 2017

Upozornění pro poplatníky, kteří dosud nezaplatili poplatek ze psů:
- v roce 2017 je poplatek splatný do 30. června 2017
- 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 2017, správce poplatku
dle obecně závazné vyhlášky 4/2010 zvýší výši poplatku až na dvojnásobek.
Troskovice dne 22, května 2017
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