KRÁLOVÉMĚSTECKÝ OBČASNÍK
ÚNOR 2017
Poplatek za svoz komunálního odpadu a poplatek ze psa pro rok 2017.
V účtárně úřadu (kancelář č. 1) lze v hotovosti hradit poplatek za svoz komunálního odpadu a poplatek ze psa.
Výše poplatku je ve stejné výši jako v minulých letech, tj. 650 Kč za osobu, která má ve městě trvalý pobyt
nebo má ve vlastnictví dům. Úlevu ve výši 50% má poplatník, který v příslušném roce dovrší 80 a více let a
studenti denního studia, kteří jsou ubytováni mimo Městec Králové. Ti musí nárok na slevu prokázat dokladem
o zajištěném ubytování a potvrzením o studiu příslušné školy. Splatnost poplatků je do 31.3.2017, lze jej
rozdělit do dvou stejných splátek, druhá splátka je splatná do 30.6. 2017. Do konce března musí být na
popelnicích nalepena známka na rok 2017. Neoznačené popelnice nebude svozová firma vyvážet.
Změna provozních hodin pro veřejnost městského úřadu.
Městský úřad upozorňuje občany na změnu otevírací doby budovy městského úřadu. Mimo stanovené hodiny
bude úřad uzavřen.
Pondělí
Úřední den
Úterý

08:00 - 11:30

12:00 – 17:00

08:00 - 11:30

12:00 – 14:00

Středa
Úřední den
Čtvrtek

08:00 - 11:30

12:00 – 17:00

08:00 – 11:30

12:00 – 14:00

Pátek

zavřeno

Technický dvůr na Větráku
Míru 27, Městec Králové
Tel.: 325 643 332
Provozní doba: Po – Pá
Sobota

Aktuální informace z Městské nemocnice
Městec Králové a.s.
Také v roce 2017 je chirurgická ambulance Městské nemocnice
Městec Králové a.s. v provozu nepřetržitě od pondělí 7.00 do pátku
14.00 a nabízí standardní i pohotovostní ošetření – tedy veškerá
chirurgická vyšetření, ošetření úrazů, včetně možnosti sjednat termín
pro zákrok jednodenní chirurgie v některé z těchto oblastí:
















Operace karpálního tunelu
Operace hemeroidů
Operace v oblasti konečníku – trhliny, píštěle a dermoidní
cysty
Operace slepého střeva – laparoskopicky i klasicky
Operace žlučníku – laparoskopicky i klasicky
Operace kýl (tříselná, pupeční) – laparoskopicky i klasicky
Diagnostická videolaparoskopie
Operace srůstů v dutině břišní
Operace kožních a podkožních útvarů
Operace křečových žil
Uzávěr a úprava stomií na tlustém střevě
Vybrané operace šlach na rukách
Ošetření rozsáhlých ran v CA
Operace mízních uzlin
Operace prsů

11:00 – 14:00
08:00 – 12:00

Finanční úřad v Poděbradech informuje, že
v rámci služeb poskytovaných veřejnosti budou
pracovníci finančního úřadu přítomni na
Městském úřadě v Městci Králové dne 15. 3. 2017
od 9 do 16 hodin v zasedací místnosti. V této době
je zde možno odevzdat daňové přiznání.

