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. 10/2022
1. Povinné očkování psů proti vzteklině
Povinné očkování psů proti vzteklině se bude konat v pátek 9. září 2022
Očkování bude provedeno následovně:
Křenovy, autobusová zastávka 17.45 – 17.50 h.
Troskovice, hasičská zbrojnice 17.55 – 18.10 h.
Tachov, autobusová zastávka 18.10 – 18.15 h.
Je samostatně vyvěšeno na vývěsních tabulích OÚ Troskovice.

2. Zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory
Na webu obce 2022 a na vývěsních tabulích je zveřejněna Veřejná vyhláška –
zveřejnění záměru obce pronajmout nebytové prostory v objektu na st. p. č. 244
a část p. p. č. 79/12 v k.ú. Troskovice k provozování volné živnosti za účelem
koupě zboží a jeho dalšího prodeje v prodejně potravin s celoročním provozem
a provozování hostinské činnosti jako hospodu s celoročním provozem
na adrese Troskovice č.p. 42.

3. Placení poplatku za komunální odpad za rok 2022
Upozornění pro poplatníky, kteří dosud nezaplatili poplatek za komunální
odpad:
- v roce 2022 byl poplatek splatný do 30. června 2022
- sazba poplatku je stanovena obecně závaznou vyhláškou 2/2021.
Pokud nebude poplatek za komunální odpad zaplacen do 30. září 2022, správce
poplatku dle obecně závazné vyhlášky 2/2021 zvýší výši poplatku až
na dvojnásobek.

4. Placení poplatku ze psů za rok 2022
Upozornění pro poplatníky, kteří dosud nezaplatili poplatek ze psů:
- v roce 2022 byl poplatek splatný do 30. června 2022
- sazba poplatku je stanovena obecně závaznou vyhláškou 1/2019
- základní sazba poplatku činí 100,- Kč za jednoho psa,
za druhého a každého dalšího psa činí 200,- Kč
- za prvého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
činí sazba poplatku 50,-Kč.
Troskovice dne 2. září 2022
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