11. zasedání zastupitelstva obce
Vážení ob ané, starostka obce Vás srde n zve na ve ejné zasedání
zastupitelstva obce Žermanice, které se bude konat ve st edu dne
24.9.2008 v 17.00 hod. v kancelá i Obecního ú adu v Žermanicích.
Místní poplatek za provoz systému shromaž ování, sb ru,
p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálního
odpadu a poplatek ze ps
Ob ané, kte í ješt nezaplatili místní poplatek za odvoz komunálního
odpadu nebo platí poplatek ve dvou splátkách, mají možnost provést
úhradu v pokladn Obecního ú adu v Žermanicích ve st edu dne
3.9.2008 v dob od 8.00 do 16.30 hod. Pokud jste opomn li zaplatit
poplatek ze ps , m žete jej uhradit stejným zp sobem, jak výše
uvedeno.
Upozor ujeme, že lh ta k úhrad poplatku ze ps je daná obecn
závaznou vyhláškou a to nejpozd ji do 31.3.2008 a místního poplatku
za odvoz komunálního odpadu ve dvou splátkách a to do 31.3.2008 a
do 30.9.2008.
Poplatky je možno uhradit i bezhotovostn na íslo ú tu:
1682053349/0800, kdy u platby místního poplatku ze ps do
variabilního symbolu uvedete íslo popisné a do specifického
symbolu uvedete íslo 1341, u platby místního poplatku za TKO
uvedete do variabilního symbolu své íslo popisné a do specifického
symbolu íslo 1337.
Blíží se konec platnosti ob anských pr kaz bez strojov
itelných údaj , vydaných do 31.12.2003. Tyto ob anské pr kazy
platí nejpozd ji do 31.12.2008. Ob anské pr kazy se strojov
itelnými údaji platí po dobu v nich uvedenou. Pro ob any narozené
p ed 1.1.1936 platí výjimka – ob anské pr kazy, ve kterých mají
vyzna enou dobu platnosti „bez omezení“ nebo „platnost
prodloužena bez omezení“, z stávají nadále platné.

Oznámení o provád ní opis vodom r
V termínu od 2.9.2008 do 3.9.2008, bude v naší obci provád n
pravidelný opis vodom r pracovníky SmVaK Ostrava a.s.
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