OÚ informuje:
Placení poplatk v roce 2011
Dne 30. dubna 2011 uplynula lh ta pro zaplacení poplatk pro ob any s trvalým pobytem na
území obce Meclov. Kdo nezaplatil poplatky v ádném termínu, má možnost tak bez sankce
init b hem m síce kv tna. Od 1. ervna 2011 však již budou nezaplacené poplatky dle
vyhlášky navýšeny na trojnásobek a budou vymáhány (soudn , p ípadn exekucí)!
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 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).
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) je termín
splatnosti do 30. ervna 2011. Výše t chto poplatk :
- poplatek za odpady
350 K
za budovu
- sto né
100 K
za budovu v obcích B ezí, Mašovice, Mra nice,
ebnice

erušení dodávky elekt iny
Z d vodu opravy vedení bude dne 17. kv tna 2011 p erušena dodávka elekt iny v obci ezí
(celá obec mimo objektu Meclovské zem lské a.s.). P erušení dodávky potrvá
od 7:30 do 10:30 hodin.

MUDr. Plichta informuje
Dne 10. kv tna 2011 neordinuje MUDr. Plichta v OZS Pob žovice. Zastupuje v OZS Klen í.

Pozvánky
V sobotu 14. kv tna 2011 se uskute ní tradi ní závod velocipédist „Staré kolo také jede“.
Sraz ú astník do 15.30 hodin p ed hospodou v Meclov . Start závodu v 16 hodin.
V sobotu 21. kv tna 2011 se na louce ve B ezí uskute ní Okrsková sout ž sbor
dobrovolných hasi okrsku Meclov. Sout že za ínají v 10 hodin. Na programu jsou útoky
a štafety muž , sout že veterán , žen a d tí.
SDH Meclov zve všechny d ti, rodi e a širokou ve ejnost na tský den, který se uskute ní
v ned li 29. kv tna 2011 na zahrad Obecního ú adu v Meclov . Za átek sout ží je plánován
na 14 hodin.

Nabídka zájezdu:
RDS Bus s.r.o. nabízí volná místa v jednodenním autobusovém zájezdu do
meckého BERCHTESGADENU spojeného s prohlídkou „ORLÍHO HNÍZDA“
a plavbou lodí po jeze e KÖNIGSEE.
Termín zájezdu: sobota 21. kv tna 2011.
Odjezd (v 5 hodin ráno) z Meclova a íjezd (kolem 21 hodiny) ze zájezdu bude op t
v Meclov !
edb žná cena zájezdu je 550 K . Nutné je mít sebou 25 € na vstupné a poplatek za plavbu.
Zájemci se mohou hlásit na tel. ísle 606 958 787 do 13. kv tna 2011. Pro informace
a další podrobnosti volejte stejné íslo.
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