Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 3/2012 ze dne 26.3.2012

Upozornění na splatnost poplatků
Opětovně upozorňujeme občany obce, že do 31.3.2012 jsou splatné poplatky ze psů, za odpady a
stočné. Poplatek za 1. psa činí 50,-- Kč a za každého dalšího 75,-- Kč. Poplatek za odpady je ve výši 500,-Kč na osobu a rok a stočné je 576,-- Kč na osobu a rok. Každý občan trvale bydlící na samotách Pod
Svákovem, U Hasíka a Veselka platí poplatek za odpady ve výši 500,-- Kč. Od letošního roku se všechny
poplatky hradí opět jednorázově v plné výši. Poplatky lze uhradit v hotovosti na pokladně obecního úřadu
(pondělí a středa – vždy od 18:00 do 20:00 hodin) a nebo bezhotovostním převodem na účet obce číslo
14725301/0100. V případě bezhotovostní platby uvádějte jako variabilní symbol číslo popisné Vaší
nemovitosti. Dále upozorňujeme občany, že včas neuhrazené místní poplatky budou vyměřeny Platebním
výměrem a jejich výše může být zvýšena až na trojnásobek.

Separační dvůr
S účinností od 28.3.2012 se mění provozní doba separačního dvora následovně: středa od 16 do 18
hodin, sobota od 10 do 12 hodin. Tyto změny budou trvat po dobu letního času. Rozšířením sběrného dvora
dojde určitě k lepší možnosti třídění a likvidování odpadů z domácností pro naše občany a majitele
nemovitostí. Opět je k dispozici kontejner na zelený odpad, pro který platí stále, že jej ukládáme bez dřevní
hmoty.

Kontejnery na návsi
Žádáme občany, kteří využívají k ukládání tříděného odpadu jednotlivé kontejnery na návsi vedle
restaurace, aby udržovali v okolí těchto nádob pořádek. V případě, že je kontejner plný, žádáme, aby si
odpad buď vzali zpět nebo odevzdali v separačním dvoře. Největším problémem je kontejner na papír.
V případě ukládání kartonů a velkých obalů doporučujeme rozřezání na menší kusy, které jsou lépe skladné
a tím se maximálně využije kapacita nádoby.

Společenská kronika
Narozeniny v měsíci dubnu 2012
7.4. pan Jiří Fitl – 75 let

Blahopřejeme
Pozn.: Ve Společenské kronice jsou uvedeni pouze ti, kteří o zveřejnění požádali.
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