ROČNÍK 2013
otevřít restauraci a
infocentrum.

Formanka
Na Formanku se ještě
nepodařilo
zpracovat
stavební dokumentaci na
obnovu, jelikož se řízení
týká
i
pozemku
neznámého
vlastníka.
Dokud nebude vlastník
zapsán v katastru,
nemůže
se
v řízení
pokračovat.

AUTOBUSOVÁ LINKA
PRO SENIORY
Krajský úřad odmítá
zavést spojení do
Krásného Dvorečku a
Nové Vísky. Obec se
rozhodla
financovat aspoň
autobusovou linku pro
seniory. Měla by jezdit
každé pondělí od 8 hod.a
dopraví seniory z obce ke
Kauflandu a k nemocnici
v Kadani. Návrat je
plánován v 11 hod.

Tel.775 522 226

CYKLOSTEZKA
Zastupitelstvo se
rozhodlo připravit
stavební dokumentaci pro
cyklostezku z Želiny do
Hradce. Cyklostezka
umožní cyklistům
bezpečnou dopravu mezi
Kadaní a Hradcem.

ÚZEMNÍ PLÁN
Na pořízení územního
plánu musel být opět
prodloužen termín na
poskytnutí
dotace
od Ústeckého kraje do
31.12.2013.

Příspěvek na ČOV
Stále platí, že kdo si na
území obce pořídí
domovní čistírnu
odpadních vod, může
předložit zastupitelstvu
žádost o příspěvek ve výši
20.000 Kč.

Zámeček
Než bude zprovozněna
Formanka, bude se obec
snažit na zámečku dočasně

e-mail: obec.rokle@volny.cz

PÁLENÍ ČARODEJNIC
Dne 30.4.2013 proběhne
pálení čarodějnic od 17.00
hod. v autokempu.

OČKOVÁNÍ PSŮ
Proběhne dne 4.5.2013
Želina
15.30 – 15.50
Kr.Dvoreček 16.00 – 16.15
Rokle
16.20 – 16.30
Hradec
16.35 – 16.55
N.Víska
17.00 – 16.15
Rozvodna 17.20 –17.30
Cena: 150 Kč
Kombinovaná
vakcína:
250
Kč
(psinka,
parvoviróza,
inf.zánět
jater, vzteklina)

VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY
Budou letos přistaveny od
17.května do 19.května na
Hradci a v Nové Vísce a
od 24.května do
26.května
v Krásném
Dvorečku,
v Rokli
a
v Želině na obvyklých
místech

www.obecrokle.cz

POPLATEK
za odvoz a odstranění směsného komunálního odpadu
pro území obce Rokle
platný od 1.1.2011

velikost
nádoby

četnost
odvozů

cena za
odvoz/rok

60 l
60 l
80 l
80 l
110 l, 120 l
110 l, 120 l
240 l
240 l
340 l
340 l
660 l
660 l
770 l
770 l
1100 l
1100 l

1 x týdně
1 x 14 dnů
1 x týdně
1 x 14 dnů
1 x týdně
1 x 14 dnů
1 x týdně
1 x 14 dnů
1 x týdně
1 x 14 dnů
1 x týdně
1 x 14 dnů
1 x týdně
1 x 14 dnů
1 x týdně
1 x 14 dnů

800 Kč
600 Kč
900 Kč
650 Kč
1 100 Kč
800 Kč
1 900 Kč
1 250 Kč
2 800 Kč
1 900 Kč
5 300 Kč
3 500 Kč
5 900 Kč
3 700 Kč
14 800 Kč
9 400 Kč

Na vlastní nádoby (v majetku objednatele) společnost nezajišťuje údržbu a servis.
Odpad může být odkládán místo nádob i do pytlů, pokud nádoby nejsou plně využité.
Za 3 naplněné pytle tříděného odpadu lze dostat 1 pytel 60 l na směsný odpad zdarma.
Za 6 naplněných pytlů tříděného odpadu lze dostat 1 pytel 110 l na směsný odpad zdarma.
Pytle o objemu 110 l pro směsný komunální odpad:
Pytle o objemu 60 l pro směsný komunální odpad:

50,- Kč/ks
30,- Kč/ks

.
Dne 10.8.2013 na svátek Vavřince bude od 16.00 hod.otevřen kostel sv.Vavřince
v Želině. Zahájeno bude mší, potom proběhne ochutnávka svatovavřineckého vína.

Tel.775 522 226

e-mail: obec.rokle@volny.cz
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