Obec Velká Dobrá, Karlovarská 15, 273 61 Velká Dobrá
Tel. 312 691 320, IČO 235083, č.ú.ČS a.s. Kladno 388070389/0800

I N F O R M A C E O B Č A N Ů M:
Svoz domovního odpadu
AVE bude svážet popelnice, které mají známku 2017, ještě v lednu 2018.
Nové známky na svoz domovního odpadu pro rok 2018 budeme prodávat na obecním úřadě
ve všechny úřední dny tj. pondělí 8-12 a 13-18 hodin a středa 8-12 a 13-17 hodin.
Cena známek pro rok 2018:
známka červená (týdenní)
2.100,-Kč
známka žlutá (každá sudý týden)
1.300,-Kč
známka zelená (zima týdenní,léto 14-ti denní)
1.700,-Kč
známka měsíční bílá (dle svozového plánu)
800,-Kč
známka jednorázová
80,-Kč
240 l
2x červená známka
4.200,- Kč
V únoru musí být popelnice označeny již známkou roku 2018.
Otevírací doba ve dvoře za obecním úřadem pro ukládání separovaného odpadu v roce 2018:
zimní čas:
středa 8.00 – 10.00 a
14.00 – 16.00 hodin
sobota 8.00 – 12.00 hodin
letní čas:
pondělí
15.00 – 17.00 hodin
středa 8.00 – 10.00 a
15.00 – 17.00 hodin
sobota 8.00 – 12.00 hodin
Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční v roce 2018 ve dnech:
5. května a 6. října (soboty) od 9.00 – 12.00

Poplatek PES:
Povinnost zaplacení poplatků za psa dle vyhlášky č. 2/2013 o místních poplatcích je do konce
března 2018! Poplatek činí 200,- Kč za psa. Platí se za psa staršího 3 měsíců.
Očkování psů za Obecním úřadem proběhne v úterý 15. 5. 2018 od 15. 00 hod. do 16. 00 hod.
poplatek 100,-Kč
Stočné pro rok 2018 můžete zaplatit v hotovosti na obecním úřadě a to vždy:
pondělí a středa nebo převodem na účet: č.ú. 388070389/0800 zřízený u ČS a.s. Kladno + váš
variabilní symbol, který máte uvedený na smlouvě
a) jednorázově do 15.2.
b) ve 2 splátkách, a to do 15.2. první splátku a do 31.7. druhou splátku
Výše stočného pro rok 2018 je:

1.300,-Kč/osoba

Obecní úřad:
Nové úřední hodiny

Pondělí
Středa

8.00 – 12.00 13.00 – 18.00
8.00 – 12.00 13.00 – 17.00

Tel.,fax : 312 691 320
Pavla Fairaizlová - info@velkadobra.cz
Karolina Bandová - ou.velkadobra@volny.cz
Web obce:
- www.velkadobra.cz

SMS InfoKanál - ZDARMA
Obecní úřad nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění v
obci. Prostřednictvím SMS zasílá na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů informace v
krizových situacích, o plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich
řešení, o plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie, popř. plynu, o uzavírkách
místních komunikací, o termínech mimořádných svozů odpadu, termínech konání zasedání
zastupitelstva obce, konání kulturních a společenských akcí, mimořádných změnách v
provozní době OÚ apod. V současné době službu využívá už téměř 600 odběratelů.
Zajistěte si tyto informace zasláním jedné registrační SMS, která je zpoplatněna dle tarifu
Vašeho operátora, nebo se zaregistrujte pomocí webového formuláře na
www.infokanal.cz/cweb/reg/VDOBRA.Tento systém je pro Vás zcela zdarma, veškeré
náklady hradí obec.
Jak se zaregistrovat pomocí SMS?
SMS ve tvaru: REGISTRUJ JMENO PRIJMENI DOBRA ULICE CISLOPOPISNE
odešlete na číslo SMS InfoKanálu: 312 691 320
Pokud by to pro vás bylo příliš složité, stačí zavolat na obecní úřad a sdělit své telefonní číslo,
na které chcete SMS zprávy odesílat. Vše zařídíme za Vás.
Úklid v obci
Obecní úřad Velká Dobrá žádá všechny pejskaře, aby uklízeli po svých psech. Udržujme,
prosím, v naší obci čistotu.
Dále žádáme občany o spolupráci – v případě nesvítících lamp v obci, prosím nahlaste,
kde lampa nesvítí /u jakého č.p./ na obecní úřad - telefonicky či mailem abychom mohli
sjednat nápravu. Velice děkujeme.

