OÚ informuje:
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 2/2011)
- 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
- poplatek za psi
60 K
za prvního psa
90 K
za každého dalšího psa
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)!

Informace k elektroodpadu a k velkoobjemovým kontejner m
Vzhledem k velkému množství elektrických spot ebi , které byly složeny
u velkoobjemových kontejner v Meclov i v T ebnicích, upozor ujeme ob any na možnost
BEZPLATNÉHO odevzdání elektrických spot ebi do sb rného dvora v Horšovském
Týn k tzv. zp tnému odb ru. Veškeré spot ebi e musí být kompletní, nelze zdarma vyvést
lednici bez kompresoru nebo jen televizní obrazovku. V tomto p ípad se již jedná
o nebezpe ný odpad, který je zpoplatn n stejn jako odvoz ostatního komunálního odpadu,
dle platného ceníku. Odevzdávat je zde možné - lednice, mrazáky, po íta e, k ovino ezy,
seka ky, televize, fotoaparáty apod. - vše, co se zapojuje do zásuvky.
Aktuální otevírací doba ve sb rném dvo e v Horšovském Týn je:
úterý a tvrtek
od 14 do 18 hodin a
sobota
od 7 do 12 hodin.

Bližší informace o možnosti vývozu odpadu do sb rného dvora v Horšovském Týn , v etn
ceníku, m žete získat u firmy
Bytes HT, spol. s.r.o.
Pivovarská 22
Horšovský Týn
tel. 379482700.
Doporu ujeme ob an m ov it si otevírací dobu sb rného dvora, nebo není vylou ena její
zm na.
Dále upozor ujeme ob any, že PNEUMATIKY NEPAT Í DO VELKOOBJEMOVÝCH
KONTEJNER . U p ipravených kontejner jich bylo p i posledním sb ru odevzdáno velké
množství, nemohou však být odvezeny na skládku. Jejich likvidaci si musí zajistit ob ané
sami.

Pozvánky
Billiard Club Meclov zve p íznivce sportu, zábavy a p im ené recese
v sobotu 14. kv tna 2011 na 8. ro ník
tradi ního závodu velocipedist :

„S T A R É K O L O T A K É J E D E“
Motto letošního závodu zní:

Šlapky nebo pedály, vržem si to do dáli!
Program závodu:

sraz recesist je v 15.00 až 15.30 hodin p ed hospodou
prohlídka samohyb a všeho, co p ipomíná kolo, spojená s kritikou
hromadný start v 16 hodin
edpokládané dovrzání do cíle v 17 hodin
Podmínky pro závodníky:
staré kolo, nejlépe zna kový originál
od v p im ený dob
k nejmén 18 let
složení poplatku 50,- K (zlotý, rubl, kubánské peso nebo
eura si m žete str it za klobouk, bereme jen poctivou,
žkou prací podloženou m nu)
Po adatel zajistí: ob erstvení v polovin závodu
vo avý a posilující gulášek po závod
odm nu pro vít ze závodu
vyhodnocení nejlepšího kostýmu a kola
ve ejnou pomluvu posledního velocipedisty
opovrženíhodné vystavení nejhoršího kola
možnost získání fotodokumentace na CD.
Trasu závodu m že ovlivnit po así, tak jako se to stalo v minulých ro nících. Po adatel ji
ur í p ed závodem. Shodný je start u hospody, p estávka v Mašovicích p ed nedobytným
hradem presidenta klubu. Druhým startem vyrazíme do cíle, který je p ed hospodou
v Meclov . Závodníky žádáme, aby se pln v novali jízd . Potkáte-li ko ský povoz,
esta te šlapat, abyste vrzáním nesplašili kon a ko ího.
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