
 

Srnínský zpravodaj č. 3/2023 
 

Vážení spoluobčané, předkládáme vám další letošní zpravodaj. 

 

 
➢ I pro letošní rok jsme zajistili provedení revize nebo vyčištění komínů, které proběhne  

v pátek 14. 4. 2023 od 8:00 hodin. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě. Seznam 

bude předán kominíkovi panu Schönbauerovi ze Křemže, telefon 775 985 666. 

 

➢ Sbor dobrovolných hasičů Srnín provede v pátek dne 14. 4. 2023 od 16 hodin sběr 

železného šrotu.  

 

➢ V sobotu dne 15. 4. 2023 od 10:00 do 12:00 hodin bude pořádán "svozový den" na 

odvoz odpadu. Můžete chystat nepotřebné věci a ve výše uvedeném čase je přivézt před 

obecní úřad, kde dojde k jejich přetřídění pracovníky Služeb města Český Krumlov na 

normální a nebezpečný odpad. Nelze přivést železný šrot, pneumatiky z nákladních 

automobilů, traktorů a stavební suť. 

 

➢ Od 13. 4. 2023 budou vyváženy popelnice každý lichý týden.  

 

➢ V minulém zpravodaji jsme vás informovali, že se v sobotu dne 27. 5. 2023 uskuteční 

tradiční zájezd. Zbývá posledních několik míst a všechny přihlášené žádáme o zaplacení 

poplatku za dopravu nejpozději do konce dubna 2023. 

 

➢ Na základě právního posouzení Ministerstva vnitra ČR, odboru veřejné správy, dozoru a 

kontroly bylo zjištěno, že obecně závazná vyhláška obce Srnín o místním poplatku ze psů 

vydaná dne 22. 11. 2022 není v souladu se zákonem. Pro osoby starší 65 let je maximální 

výše poplatku stanovena na 200 Kč a u druhého a každého dalšího psa ve výši 300 Kč. 

Na základě této skutečnosti byla na minulém zasedání zastupitelstva obce schválena nová 

vyhláška o místním poplatku ze psů. Podle této vyhlášky je výše poplatku stanovena pro 

všechny občany bez rozdílu věku ve výši 180 Kč za jednoho psa a 240 Kč za druhého a 

každého dalšího psa. Přeplatky budou občanům vráceny.      

 

 

 

 

V Srníně dne 21. 3. 2023 

internetové stránky obce www.obecsrnin.cz 

e-mail obec.srnin.@seznam.cz  

 

 

http://www.obecsrnin.cz/

