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Informace - prosinec 2017
Vážení občané. Jako každý rok i letos se změnou letopočtu přichází řada povinností, úředních, se kterými Vás
zatěžovat nebudu, ale i těch veskrze praktických, týkajících se našeho každodenního života a s těmi se musíme
seznámit my všichni.
I v roce 2018 bude každý z nás produkovat mnoho odpadů všeho druhu. Zajistit jejich svoz, zpracování či likvidaci je
stále složitější. Musíme vytvořit alespoň ty nejzákladnější podmínky, zaplatit nezbytné poplatky. A nezapomínejme,
že nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Od 2. 1. 2018 budou vybírány platby za svoz odpadu (popelnice), tyto je
nutno uhradit do 17. 2. 2018. Preferujeme platbu bezhotovostní na účet obce 6626151/0100 (VS číslo domu). Po
obdržení platby vám doručíme příslušnou známku na popelnici a pytle na tříděný odpad, které si můžete telefonicky
nebo elektronicky objednat. Platbu lze provést i v hotovosti na OÚ. Ceny za svoz odpadu i pro rok 2018 zůstávají
stejné a to: týdenní 2800,-Kč, sezonní 2000,-Kč, 14 denní 1500,-Kč a měsíční 700,-Kč pro 120 l nádobu a
dvojnásobek pro 240 l popelnici. Každý si může zvolit službu, jaká mu bude vyhovovat. Tuto předplacenou službu
můžete doplnit jednorázovou známkou na popelnici za 70,-Kč nebo speciálním pytlem za 50,- Kč. Známky z roku 2017
jsou platné do 28. 2. 2018. Po tomto termínu nebude popelnice se starou známkou vyvezena. Noví obyvatelé, kteří
nemají ještě platnou známku (známky platí vždy do února dalšího roku), musí platbu uhradit co nejdřív, aby měli
zajištěný svoz popelnic již od začátku roku. Četnost svozu popelnic objednávejte racionálně, aby popelnice byla při
svozu vždy plná. Každá domácnost je povinna zajistit podmínky pro likvidaci svého odpadu a zaplatit přiměřenou
četnost svozů.
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. Popelnici je nutné připravit ke svozu již v předvečer. V případě
pochybností nebo reklamací svozu volejte svozovou firmu tel: 323 601 617. Bude-li v nádobě na komunální odpad
bioodpad, tato NEBUDE VYVEZENA.
Likvidace tříděného odpadu bude i v roce 2018 zajištěna pomocí barevných pytlů, které jsou k dispozici na obecním
úřadu - žlutý na plasty, zelený na sklo a modrý na papír. Využívejte tyto 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
nebo ke kontejnerům, ale rozhodně ne do nich, protože potom platíme svoz dvakrát. Souběžně s pytlovým sběrem
budou i nadále provozovány kontejnery umístěné v ulici Družstevní – plasty, papír, sklo, textil a nově i použitý
kuchyňský olej, pro ten je přistavena popelnice s otvorem, do kterého se vkládá plastová lahev s olejem. Bohužel
kontejnery se ukazují jako velice problematický systém pro likvidaci tříděného odpadu. Je to neuvěřitelné, ale
existují mezi námi obyvatelé, kteří mezi tříděné komodity vhazují domovní odpad a tím znehodnocují úsilí nás
ostatních o řešení tohoto ekologického problému. I využití objemu kontejnerů není úplně efektivní, je třeba materiál
sem ukládat rozložený. Protože bezohlednost některých občanů přesahuje únosnou mez, jsme nuceni zajistit dohled
pomocí kamerového systému. V příloze této informace dostáváte kalendář a další informace ke svozu tříděného
odpadu.
Likvidace bioodpadu - i nadále je možnost využívat kompostárnu ve Struhařově. Svoz biopopelnic bude zajištěn jako
doposud i ceny zůstávají beze změny 120 litrů 800,-Kč, 240 litrů 1250,-Kč - známky lze zakoupit již nyní.
Platby stočného. Nejpozději do 28. 12. 2017 je nutno zaplatit stočné za poslední období 2017 (odečet v listopadu),
nejlépe na účet obce 6626151/0100 (VS číslo popisné) nebo v hotovosti na obecním úřadu.
Stočné pro rok 2018: platby paušálem činí 900,-Kč na osobu a rok; dle vodoměru 30,-Kč/m3
Vodné účtované firmou Vodos rovněž mírně zvýšilo a to o 1,3Kč na 38,09Kč/m3.
Je před námi období, které kromě radovánek přináší i obvyklé zimní komplikace. Při sněhové kalamitě se můžete
obracet v případě obtíží na pana P. Škarku tel.731160656, který pro obec zajišťuje prohrnování sněhu.
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 2018 budeme všichni pracovat pro obec tak,
aby se nám zde dobře žilo.
Do roku 2018 Vám přeji hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a úspěchů.
Pavel PILLER
20. prosince 2017
starosta

