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ROZBOR VODY ZE STUDNÍ
Jako každý rok budeme zajišťovat hromadný
rozbor vody z obecních i soukromých studní.
Odběr bude uskutečněn dne 12. 06. 2018
cca od 8:00 do 12:00 hod.. Cena za krácený
rozbor je po slevě s DPH 990,- Kč. Krácený
rozbor vyhovuje požadavkům ke kolaudaci
studny. Dopravu vzorků hradí obec. Zájemci se
mohou hlásit na obecním úřadě do 06. 06.
2018. Cena je uvedena vč. DPH a zahrnuje
rozbor vzorku, vystavení protokolu s výsledky,
vystavení odborného posudku. Platba bude
přímo Zdravotnímu ústavu na místě.

INFORMACE O POSTUPU
UZAVÍRÁNÍ SMLUV NA
VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
Vzhledem
k tomu,
že
zástupci
Severočeských
vodovodů a kanalizací
nám stále nedodávají
připravené
smlouvy
k podpisu pro jednotlivé
odběratele pitné vody
v naší obci a tato akce
bude dlouhodobější, upozorňujeme všechny zájemce, kteří by chtěli
dodávky ihned, že je možné si sjednat smlouvu
přímo v sídle SčVK na adrese Louny,
Osvoboditelů
2649.
Telefonní
spojení
415 655 192. Otevírací doba: PO+ST 8:00 –
12:00, 12:30 – 17:00 hod., PÁ 8:00 – 12:00,
12:30 – 14:00 hod. V úterý a ve čtvrtek je pak
možno si domluvit termín telefonicky na výše
uvedeném čísle. Pokud uzavřete smlouvu
takto, pak je možno být do týdne připojen.
Obecní úřad se omlouvá, ale SčVK nám
původně nabídlo uzavírání smluv na obecním
úřadě a nyní to časově nezvládají.
Soňa Ottová, starostka obce
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Soňa Ottová, starostka obce

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Z evidence plateb, uskutečněných od 1.1. do 20. 5.
2018 bylo zjištěno, že
někteří chovatelé stále ještě
neuhradili poplatek za své
psy. Poplatek je splatný na
daný rok vždy do 30.
června.
Vážení chovatelé, žádáme
vás, pokud jste předepsaný
poplatek ještě neuhradili,
učiňte tak v co nejkratší době (v úřední dny pondělí
a středa) na OÚ Klobuky.
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Upozornění: Odjezd na soupeřova hřiště vždy
minimálně 1 hodinu před začátkem zápasu.

