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

INFORMACE PRO OBČANY č. 7/2020
1. Omezení úředních hodin na Obecním úřadě Troskovice
Od pondělí 20. 4. 2020 omezuji úřední hodiny na Obecním úřadě Troskovice
následovně: pondělí 10 – 12 h. a 15 – 17 h.
Na Obecní úřad Troskovice choďte prosím, jen pokud není jiného vyhnutí. Placení
poplatku za komunální odpad a poplatku za psa odložte na pozdější dobu. Splatnost
poplatků je do 30.6.2020. V případě potřeby bude splatnost prodloužena.
Snažte se s OÚ Troskovice komunikovat telefonicky nebo mailovou poštou, případně
datovou schránkou.
Mimo výše uvedené úřední hodiny je možná návštěva na OÚ Troskovice po
telefonické či jiné dohodě se starostou obce.

2. Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Troskovice
9. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Troskovice se uskuteční
v úterý 21. dubna 2020 od 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Troskovice.
Jednání Zastupitelstva obce Troskovice se uskuteční za dodržení
podmínek stanovených Ministerstvem vnitra České republiky.
To znamená dodržení odstupů účastníků jednání nejméně 2 metry /
zastupitelů, občanů, případně hostů / a použití ochranných prostředků
dýchacích cest / nos a ústa / jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek,
šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

3. Kontejner na velkoobjemový odpad
Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven u prodejny potravin
v Troskovicích v sobotu 25. dubna a v neděli 26. dubna 2020.
Bližší podmínky jsou samostatně vyvěšeny.

4. Kontejner pro biologicky rozložitelný komunální odpad
Kontejner pro biologicky rozložitelný komunální odpad je přistaven u obecní
stodoly vedle bývalého kravína v Troskovicích na p. p. č. 123 celoročně.
Pro nepodnikající fyzické osoby bude kontejner přístupný každou sobotu
od 8 do 12 hodin.

5. Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
Termín sběru nebezpečných složek komunálního odpadu v jarním období
letošního roku zatím nebyl oznámen.

6. Nabídka palivového dřeva z obecního lesa samotěžbou
Obecní úřad Troskovice stále nabízí zájemcům z řad občanů a majitelům
rekreačních objektů smrkové palivové dřevo z obecního lesa na p.p.č. 61/2,
64/2, 65, 66 a 68 v k.ú. Troskovice samotěžbou.
Stromy napadené kůrovcem jsou pokáceny, odvětveny a leží na zemi v celých
délkách. Záleží na každém zájemci o dřevo v jakých délkách si dřevo v lese
rozřeže a jak si ho odveze. Obecní úřad dopravu palivového dřeva nezajišťuje.
Cena 1 plnometru /plný 1 m3 dřeva bez vzduchu/ je 350,-Kč.
Bližší informace podá zájemcům o dřevo starosta obce.
Hodně zdraví a optimismu v této nelehké době vám přeje

Louda Jaroslav
starosta
Troskovice dne 19.4.2020

