KRÁLOVÉMĚSTECKÝ OBČASNÍK
LEDEN 2018

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych jménem svým
a jménem zastupitelů
Města Městec Králové Vám popřál
do nového roku 2018 hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.
Doufám, že i v letošním roce se
budeme společně setkávat při
různých příležitostech.
Naslouchejme si a buďme k sobě
vstřícní a tolerantní.
Milan Pavlík
starosta

Srdečně Vás zveme na

XX. společenský ples Města Městec Králové
27. ledna 2018
od 20 hodin v sále kulturního domu.
K tanci a poslechu hraje hudební skupina Lyra Club J. Perného.
V průběhu večera vystoupí s programem taneční škola p. Svěceného.
Rezervace a předprodej vstupenek v kanceláři č. 1 městského úřadu.

Informace z radnice:





Vánoční stromečky můžete odložit u kontejneru na biologický odpad umístěného na pozemku u kina
Biásek v Žižkově ulici.
Poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2018 je ve stejné výši jako v předchozích letech
tj. 650 Kč za osobu. Úlevu mají senioři starší 80 let a studenti bydlící a studující mimo Městec
Králové. Ti musí pro uplatnění nároku na slevu doložit potvrzení o studiu a o ubytování. Poplatek je
splatný do konce měsíce března.
Poplatek ze psa se hradí ze psa staršího tří měsíců, výše poplatku je za prvního psa v Městci Králové
100 Kč a v obci Vinici a Nový je poplatek ve výši 50 Kč. Za druhého a každého dalšího psa je poplatek
navýšen. Poživatelé důchodu, který je jejich jediným zdrojem příjmu mohou uplatnit slevu. Poplatek
je splatný do konce měsíce března.

Informace pro voliče o místě konání voleb

Městský úřad Městec Králové informuje voliče, kteří mají místo trvalého pobytu v Městci Králové, o
změně sídla volební místnosti pro volbu Prezidenta ČR, která se bude konat ve dnech 12.– 13. 1.2018,
v případě konání druhého kola ve dnech 26.- 27.1.2018. Volební místnosti pro okrsky č. 1, 2 a 3
budou v přízemí budovy Základní školy, ul. Přemysla Otakara II. čp. 24 (budova staré školy vedle
kostela sv. Markéty).
Volební okrsky jsou rozděleny podle ulic:
Volební okrsek č. 1

Volební okrsek č. 2

Volební okrsek č. 3

Budovatelská

Dymokurská

Bezručova

Dvořákova

Jiráskova

Boženy Němcové

Fibichova

Kollárova

Husova

Hálkova

Na Barevně

Jana Palacha

I. Olbrachta

Náměstí Republiky

Jateční

Janáčkova

Palackého

K. Havlíčka Borovského

Ke Kostelíčku

Přemysla Otakara II.

Klicperova

Kpt. Jaroše

Samota

Komenského

Mládeže

Smetanova

Malátova

Míru

Svatojánská

Na Bánské

Na Ptáku

Svojsíkova

Na Houseníku

Nerudova

T.G. Masaryka

Nová

Pražská

Tyršova

Náměstí Svobody

Prezidenta Beneše

Třebízského

Žižkova

Sukova

U Nádraží

5.května

Sv. Čecha

Vrchlického

Třešňová

V Rybníčkách

V Lomích

28.října

17. listopadu

