Obecní úřad Dobrá Voda u Hořic pracuje v bezkontaktním režimu,
budova kulturního domu s OÚ je do odvolání uzamčena
Vláda vyhlásila od 16. 3.2020 karanténu.
Obecní úřad pracuje v režimu ONLINE, tj. téměř veškerý kontakt s občany je pouze telefonický nebo
prostřednictvím e-mailu. Budova kulturního domu, kde se nachází kancelář OÚ, bude uzamčena.
V krajně neodkladném případě budou moci pouze občané obce navštívit OÚ v PO a ST v době
od 14:00 do 17:00 hodin a to po telefonicky předem objednané schůzce. Děkujeme za pochopení.
Zavolejte, domluvíme se.
OÚ – 493699212, mobil – 724180092
e-mail : oudobravoda@tiscali.cz

Platby poplatků – OÚ nepřijímá platby v hotovosti ( až na výjimky )
Platby místního poplatku za odpad, psy a stočného bude možné provést pouze bezhotovostním převodem
na účet obce.
Výjimkou jsou senioři, kteří mají problém s převodem platby z účtu. Mohou si domluvit předem
telefonicky schůzku na OÚ a uhradí platbu v hotovosti na OÚ v PO a ST v době od 14:00 do 17:00
hodin.
Občané, kteří ještě poplatky neuhradili, dostávají s tímto dopisem přehled hlášených osob v nemovitosti
a výši částky za poplatky.
Občan provede platbu převodem na níže uvedené účty obce :
 odpad a psi č.ú. 1161305379/0800
 stočné
č.ú. 35-1161305379/0800
 do příkazu pro příjemce u jednotlivých plateb je nutné uvést jméno a čp. domu
Po provedení úhrady poplatků oznámí občan obecnímu úřadu telefonicky nebo e-mailem, kolik známek
na popelnice potřebuje a velikost popelnic ( 120 l, 240 l).
Známky na popelnice obdrží občané v obálce do schránky, zároveň budou předány i pytle na plasty.

Skládka roští za KD
bude otevřena občanům obce každou sobotu v době od 16:00 do 17:00 hodin.
V případě deštivého počasí bude skládka uzavřena. Klíče od skládky již nebudeme půjčovat.

Prodej povolenek k lovu ryb na Dobrovodském rybníku – od 1.dubna 2020
Celoroční povolenky :
- rybář zašle sken občanského průkazu ( obě strany ) a rybářského lístku ( obě strany ) na e-mail :
oudobravoda@tiscali.cz
- úhradu povolenky provede bezhotovostně převodem na účet obce č.ú. 1091805369/0800, do zprávy
pro příjemce je nutné uvést jméno a adresu
- po připsání platby na účet obce zašle OÚ povolenku k lovu ryb poštou na adresu rybáře
Krátkodobé povolenky ( jednodenní, víkendové a týdenní )
- nebudou do odvolání v prodeji
Ceny povolenek jsou stejné jako v roce 2020 a budou uvedeny na www.dobravodauhoric.cz .
Mgr. Jana Němečková
starostka

