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Vyhláška Finančního úřadu ve Frýdku-Místku
Finanční úřad ve Frýdku-Místku oznamuje, že ode dne 9.4.2009 do 11.5.2009 je
v budově Obecního úřadu v Žermanicích ve dnech pondělí od 8.00 – 14.00 a ve
středu od 8.00 – 17.00 hod. vyložen k veřejnému nahlédnutí hromadný předpisný
seznam o vyměření daně z nemovitostí na r. 2009 poplatníkům za nemovitosti
nacházející se v územním obvodu Finančního úřadu ve Frýdku-Místku pro
poplatníky, kteří mají trvalé bydliště, sídlo, nebo pouze nemovitost v naší obci.
Celé znění této vyhlášky je vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu a rovněž na
našich stránkách www.obeczermanice.cz .
Sběr nebezpečného odpadu
Firma A.S.A ve spolupráci s obecním úřadem organizuje sběr nebezpečného
odpadu formou pojízdné sběrny. Pojízdná sběrna bude přistavena dne 25.4.2009 na
těchto stanovištích: 8,30 – 9,00 u lesíka (směr Záguří)
9,15 – 9,45 u Obecního úřadu
10,00 – 10,30 na Pustkách (u p. Vaňka čp. 51)
V této sběrně můžete bezplatně odevzdat: baterie a akumulátory, odpady ropných
látek nebo jimi znečištěné věci (oleje, filtry, tuky mazadla), chemikálie
(rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie) detergenty a odmašťovací
přípravky, zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic a lepidel včetně nádob, zářivky,
výbojky teploměry, prošlé léky a zdravotnický materiál, průmyslová hnojiva, jedy,
zbytky postřiků proti škůdcům, nádobky od sprejů, televizory, chladničky, mrazáky,
elektrotechnický odpad, pneumatiky atd.
Sběr velkoobjemového odpadu
Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny ve dnech 25.42009 – 27.4.2009 na
těchto třech stanovištích:
- u hasičské zbrojnice
- u obecního úřadu
- na Pustkách (u p. Vaňka čp. 51)
Do těchto kontejnerů můžete odložit objemný odpad: starý nábytek, koberce,
krytiny, matrace, umývadla, WC mísy, kamna, pračky, ohřívače, bojlery apod.
Nepatří tam pneumatiky, televizory, ledničky!!!
Očkování psů
Dne 30.4.2009 v 16.00 hod. bude u obchodu v Žermanicích očkování psů proti
vzteklině. Vakcinace je povinná dle zákona č. 166/1999 Sb., u psů ve stáří od 3
měsíců. Psa předveďte v doprovodu dospělé osoby, s sebou vezměte očkovací
průkaz psa. Cena vakcinace je 100,- Kč. Vakcinaci provede MVDr. Igor Sušovský,
te.: 602560492.
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Upozornění na nezaplacené místní poplatky
Upozorňujeme občany, kteří ještě nezaplatili místní poplatek ze psů a místní
poplatek za TKO, aby tak učinili co nejdříve. Termín dle OZV je nejpozději do
31.3.2009.
Štítky na popelnice
Upozorňujeme občany, kteří zaplatili poplatek za svoz tuhého komunálního odpadu
složenkou nebo ze svého účtu a dosud si nevyzvedli štítek na popelnici, aby tak
učinili nejpozději do 30.4.2009 v úředních hodinách na Obecním úřadě
v Žermanicích. Odpad z popelnice, která nebude označena tímto štítkem, nebude po
1. květnu 2009 odvezen.
Přerušení dodávky elektrické energie
ČEZ Distribuce a.s. oznamuje že z důvodu prací na vedení VN 22kV, bude
přerušena dodávka elektrické energie pro část obcí Žermanice, Těrlicko, Horní
Bludovice a Soběšovice dne 22. dubna 2009 od 7.00 – 15.00 hod. a dne 23. dubna
2009 od 8.00 – 14.00 hod. pro část obcí Žermanice, Sedliště, Lučina a Bruzovice.
Zástupce ČEZ již vylepil letáky na místech obvyklých.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------Povinné údaje periodického tisku dle zákona č. 46/2000 Sb.
Název, sídlo a IČO vydavatele:
Obec Ţermanice, Obecní úřad č. 48 739 37, IČO 00494259
Název periodického tisku:
ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ
Četnost jeho vydávání:
dle potřeby
Místo vydávání:
Obec Žermanice
Číslo a den vydání:
2 /2009, 14.4.2009
Evid. číslo periodického tisku:
MK ČR E 10441

INZERCE
Zateplení fasády, zámková dlažba, izolace sklepů.
Levně a kvalitně od certifikované firmy.
Tel.: 736 677 631
------------------------------------------------------------------------------------------------------Právní záleţitosti s občany a podnikateli projedná a vyřídí každé pondělí od 15,30
– 17,00 hod. na Obecním úřadě v Horních Bludovicích a každou středu od 14,0015,00 hod. v Domě služeb Lučina JUDr. Marcela Žoričová, formou poradenství,
spisování listin, žalob, smluv včetně kupních, rovněž převody nemovitostí,
vyřizování věcných břemen apod. Kontakt tel.: 596 810 741, mobil 603 447 219.





Technické sluţby
ve Frýdku-Místku Vám nabízí:
pronájem montážních plošin MP 10, 12, 14, 16, 22
realizaci zahrad na klíč
napouštění bazénů (dopravu vody)
údržbu travnatých ploch, kosení
péči o okrasné dřeviny a keře
průklesty, ořezy, kácení
frézování pařezů, štěpkování větví
sadové a terénní úpravy
zakládání nových trávníků
kultivaci ploch
pronájem mobilních WC
 opravy ploch asfaltovou směsí
 strojní výkopové práce
 přepravu materiálů
 řezání betonových, asfaltových
ploch
 výstavbu a rekonstrukci
dlážděných prostranství a
chodníků
 výrobu lehkých zámečnických
konstrukcí, sportovních prvků
 stolařské, zámečnické a
natěračské práce
stavbu plotů
instalaci dopravního značení svislého i vodorovného, popř. zapůjčení
mobilních dopravních značek
pohřební službu
Neváhejte a kontaktujte nás!
TS a.s., 17. listopadu 910, 738 02 Frýdek - Místek
Tel.: 558 443 211 ● Fax: 558 431 195 ● E-mail: info@tsfm.cz

www.tsfm.cz
NAŠESLUŢBY PRO VAŠI POHODU!
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Máte pocit, ţe platíte hodně za povinné ručení ?
Potřebujete zajistit sebe, rodinu i majetek proti nenadálým situacím ?
Přijďte na bezplatnou konzultaci do naší kanceláře .Budova Obecního úřadu
na Lučině , ve druhém patře.
Pojišťovna roku 2008 je tu pro Vás !
Pojišťovací poradce: Kamila Sukalovská

Tel: 733 581436

Nabízíme:
 Ţivotní pojištění pro děti a dospělé
 Penzijní připojištění se státním příspěvkem
 Autopojištění
 Pojištění majetku
 Cestovní pojištění
 Pojištění podnikatelů
 Allianz, a.s. pojišťovací kancelář, Lučina č. 1, 739 39
 Úřední hodiny : PO – 9-15
Út – 9-13
St - 9-17
ČT - 9-13
PÁ - 9-16
Po telefonické domluvě je moţná schůzka v kanceláři i mimo uvedenou
pracovní dobu.

