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Informace - prosinec 2016
Vážení občané.
Závěr roku 2016 je na dohled a přicházejí některé povinnosti spojené s uzavřením toho minulého a
příchodem roku nového. Upozornění: obecní úřad bude od 27. 12. 2016 do 30. 12. 2016 pro veřejnost
uzavřen. V uvedené době budou na obecním úřadě zpracovávány roční výkazy, inventury a připravovány
sestavy pro výběr plateb a poplatků v roce 2017.
Od 2. 1. 2017 budou vybírány platby za svoz odpadu (popelnice), které je nutno uhradit do 17. 2. 2017.
Preferujeme platbu bezhotovostní na účet obce 6626151/0100 (VS číslo domu). Po obdržení platby vám
doručíme známku na popelnici a počet pytlů na tříděný odpad, který je nutno telefonicky nebo elektronicky
objednat. Platbu je možno provést i v hotovosti na OÚ. Ceny za svoz odpadu pro rok 2017 zůstávají stejné a
to: týdenní 2800,-Kč, sezonní 2000,-Kč, 14 denní 1500,-Kč a měsíční 700,-Kč. Každý z vás si může zvolit
službu, jaká mu bude vyhovovat. Uvedené ceny jsou pro nádobu 120 litrů, nádoby o velikosti 240 litrů
mají platbu dvojnásobnou. Tuto objednanou službu můžete doplnit jednorázovou známkou na popelnici za
70,-Kč nebo speciálním pytlem za 50,- Kč. Známky z roku 2016 jsou platné do 28. 2. 2017. Po tomto termínu
nebude popelnice se starou známkou vyvezena. Noví obyvatelé, kteří nemají ještě platnou známku
(známky platí vždy do února dalšího roku) žádáme, aby platbu přišli uhradit co nejdřív a měli tak známku na
popelnici již od začátku roku. Četnost svozu popelnic objednávejte racionálně, aby popelnice byla při
svozu vždy plná.
Svoz popelnic probíhá vždy v pondělí, u 14denního svozu v lichý týden, u měsíčního v poslední pondělí
v měsíci, sezonní svoz - zimní režim končí 31. 3. a začíná 1 10. V případě pochybností nebo reklamací svozu
volejte svozovou firmu tel: 323 601 617.
Bude-li v nádobě na komunální odpad bioodpad – nádoba NEBUDE VYVEZENA
Na obecním úřadě jsou k dispozici pytle na tříděný odpad, žlutý na plasty, zelený na sklo a modrý na papír.
Žádáme Vás, využívejte je racionálně a pouze na příslušné komodity. V ceně těchto pytlů je zahrnut i jejich
svoz, proto nepatří do kontejneru, ale odložit před dům v termínech svozů. Kromě těchto pytlů jsou v ulici
Družstevní naproti samoobsluze umístěny kontejnery na tříděný odpad. Již za tu krátkou dobu co jsou zde
umístěny, se projevily nedostatky tohoto systému: v kontejneru na papír byl pytel s komunálním odpadem,
nerozložené krabice, u kontejnerů odložené pytle s odpadem atd.správně je tříděno pouze sklo. Věřím, že
všichni uživatelé těchto kontejnerů budou disciplinovaní a ohleduplní k ostatním občanům i k životnímu
prostředí. Každý má možnost zvolit metodu třídění, která mu vyhovuje, proto věřím, že se pytle a
kontejnery budou vhodně doplňovat. Tetrapaky patří do komunálního odpadu tzn. do popelnic.
Likvidace bioodpadu. V roce 2017 bude i nadále možnost využívat kompostárnu ve Struhařově. Rovněž
svoz biopopelnic bude probíhat i v roce 2017, o prodeji známek a možnosti pořízení biopopelnic Vás budu
včas informovat.
V příloze této informace dostáváte kalendář a další informace ke svozu tříděného odpadu.
Platby stočného. Připomínám, že nejpozději do 23. 12. 2016 je nutno zaplatit stočné za poslední období
(odečet v listopadu), nejlépe na účet obce 6626151/0100 (VS číslo popisné) nebo v hotovosti na obecním
úřadě. Výše stočného zůstává stejná 28,-Kč/m3. Platby paušálem budou vybírány v červnu.
Občanské průkazy – doporučujeme zkontrolujte si platnost Vašich občanských průkazů.
Vážení občané,
Dovolte, abych Vám poděkoval za velmi dobrou spolupráci s obecním úřadem v Kozojedech. Řada z Vás
odvedla spoustu dobré práce pro obec i pro spoluobčany. Věřím, že i v roce 2017 budeme všichni
pokračovat ve zvelebování obce, aby se nám zde dobře žilo.
Do roku 2016 Vám přeji hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a úspěchů.
Pavel PILLER
13. prosince 2016
starosta

