OBECNÍ Ú AD INFORMUJE
Termíny svozu komunálního odpadu v roce 2011
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Kv ten
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7., 14., 21., 28.
4., 11., 18., 25.
4., 11., 18., 25.
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8., 22.
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7., 14., 21., 28.
4., 11., 18., 25.
2., 9., 16., 23., 30.

Placení poplatk v roce 2011
Poplatky lze platit na obecním ú ad v Meclov
v pond lí
7:15 – 11:00 hodin a 12:00 – 16:00 hodin a
ve st edu
7:15 – 11:00 hodin a 12:00 – 16:00 hodin.
Na vyžádání vám rádi zašleme složenku, p ípadn lze poplatky zaplatit p evodem na ú et
obce 3828321/0100 (k identifikaci poplatníka je nutné zjistit si na OÚ Meclov variabilní
symbol).
Výše poplatk (dle vyhlášky 2/2010)
- poplatek za odpady
350 K
za každou osobu p ihlášenou k trvalému pobytu
- sto né
50 K
za každou osobu p ihlášenou k trvalému pobytu
v obcích B ezí, Mašovice, Mra nice, T ebnice
Termín úhrady je do 30. dubna 2011.
Za budovu s íslem popisným nebo eviden ním, ve které není hlášena k trvalému pobytu
žádná fyzická osoba (nap . je-li budova ur ena i slouží k individuální rekreaci):
- poplatek za odpady
350 K
za budovu
- sto né
100 K
za budovu v obcích B ezí, Mašovice, Mra nice,
ebnice
Termín splatnosti je do 30. ervna 2011.
i nedodržení termínu splatnosti budou poplatky dle vyhlášky navýšeny až na
trojnásobek. Nezaplacené poplatky budou vymáhány (soudn p ípadn exekucí)!

Rozší ení služeb obecního ú adu
Od 1. ledna 2011 je možné na Obecním ú ad v Meclov v ú edních hodinách ov it podpis
(legalizace) nebo ov it kopii listiny (vidimace).
Poplatek za ov ený podpis nebo ov enou stranu je 30 K .
Nadále jsou dostupné služby CzechPOINT – výpis z rejst íku trest , výpis z katastru
nemovitostí, výpis z bodového hodnocení idi e, výpis z insolven ního rejst íku, výpis
z obchodního rejst íku, výpis z živnostenského rejst íku, výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatel a ov ená konverze dokument .

Informace ob an m
Obecní ú ad uvítá p ísp vky, lánky, informace o p ipravovaných akcích, reportáže i jiné
materiály a podn ty, které by mohly být ve Zpravodaji zve ejn ny. Uzáv rka p ísp vk je
vždy do konce m síce, který p edchází vydání Zpravodaje.
Materiály lze p inést osobn na obecní ú ad, zaslat emailem (obecmeclov@iol.cz) i
dohodnout se na p edání telefonicky (379428822).
Obecní ú ad se ve spolupráci s firmou BYTES dohodl na vyváženi popelnic v ulici ke
bitovu v T ebnicích. Tato ulice je v zim obtížn p ístupná a v p ípad velkého množství
sn hu pro popelá ský v z i úzká. Proto došlo k následující dohod : vždy když do ulice
v pátek nebude možné zajet popelá ským vozem, pojede následující pond lí pro popelnice
multikára. Žádáme proto ob any ze zmi ované ulice, aby v p ípad , že popelnice nebudou
odvezeny v pátek, nechaly popelnice p ipravené na ulici i v pond lí.

Základní a mate ská škola Meclov informuje:
Zápis k povinné školní docházce d tí narozených 1.9.2004 - 31.8.2005 (pop ípad
starších) se koná v budov základní školy v I. t íd dne 27. ledna 2011 od 14 do 16 hodin.
S sebou p ineste: rodný list dít te a pr kaz zdravotního pojišt ní dít te.

Pozvánky
Dne 5. b ezna 2011 po ádá SDH T ebnice Masopust. Sraz masek je v 13 hodin v klubovn
SDH. Po skon ení pr vodu je zajišt na zábava v místní t locvi
(bývalý kulturní sál), kde
zahraje kapela „4 HLAVY“.
Dne 5. února 2011 se koná v t locvi
karneval.

v T ebnicích od 15 hodin d tský maškarní

SDH Meclov Vás srde
zve na hasi ský bál, který se koná dne 4. února 2011
od 20 hodin v sále hotelu Hubertus v Pob žovicích. K tanci a poslechu bude hrát kapela
Vrchovanka.
Sou ástí bálu je bohatá tombola a dámská volenka.
edprodej vstupenek bude 29. ledna 2011 od 16 hodin v pohostinství v Meclov .
Ob ané, kte í cht jí p isp t do tomboly, mohou p inést ceny do zbrojnice ve tvrtek
3. února 2011 od 16 do 18 hodin a v pátek 4. února 2011 od 8 do 12 hodin.
Svoz ú astník :
1.linka
ebnice
18.30 hod.
Horšovský Týn u kostela 18.50 hod.
Mra nice
18.40 hod.
Mašovice
18.55 hod.
ezí
18.45 hod.
Meclov u pohostinství
19.05 hod.
2.linka
Meclov u OÚ 19.30 hod.
as odjezdu bude up esn n na míst – p ibližn ve 3 hodiny.
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