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

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

INFORMACE PRO OBČANY č. 8/2020
1. Zahájení provozu letních turistických autobusů
Od soboty 30. května 2020 zahájí firma Bus Line provoz letních
turistických autobusů na lince 670391 (červená linka) z Turnova do Jičína
a zpět. Na této trase jsou 2 zastávky v obci Troskovice (Troskovice u 4 lip
a u tábořiště Svitačka). Letos opět budou jezdit 4 spoje z Turnova a 4
spoje z Jičína za den. Spoje jezdí v sobotu, v neděli a ve svátek od 30.5.
do 28.9.2020. V období od 1.7. do 31.8.2020 denně.
Dále budou v letošní sezoně jezdit autobusy na lince 670591 (modrá linka)
ze Semil do Troskovic a zpět. Na této trase jsou 2 zastávky v obci
Troskovice (Troskovice u 4 lip a Tachov, Trosky). Jedná se o 2 spoje ze
Semil a 2 spoje z Troskovic. Spoje jezdí v sobotu, v neděli a ve svátek
pouze v období od 1.7. do 31.8.2020.
Na všech 4 spojích je možný přestup z modré linky na červenou linku a
obráceně na zastávce Troskovice (u 4 lip u hasičské zbrojnice).
Jízdní řády jsou vyvěšeny na zastávkách. Na vývěsních tabulích budou
jízdní řády vyvěšenyv pátek 5. června 2020. Kapesní jízdní řády budou
k dispozici na Obecním úřadě Troskovice a v prodejně potravin
v Troskovicích od pátku 5. června 2020.
Další podrobnější informace získáte na www.craj.cz, www.busline.cz.

2. Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje plánované přerušení dodávky elektřiny:
- ve čtvrtek 4. června 2020 v době od 7.30 do 10.30 h. v lokalitě Křenovy
- v pátek 5. června 2020 v době od 7.30 do 11.30 h. v lokalitě Semín
- v pátek 5. června 2020 v době od 12.00 do 15.00 h. v osadě Jivina,
Tachov a Troskovice - část
- v pondělí 8. června 2020 v době od 7.30 do 15.30 h. v lokalitě Semín.
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny je v jednotlivých částech obce
vyvěšeno firmou ČEZ Distribuce, a.s.
Bližší informace můžete získat na bezplatné lince 800 850 860.

Troskovice dne 28. května 2020
Louda Jaroslav
starosta

