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Informace – rok 2021
Vážení občané. S končícím rokem 2020 se zakrátko rozloučíme a nezbývá než se připravit na ten
nový už 2021.
Nejprve dovolte, abych krátce zrekapituloval rok 2020. Všichni společně vnímáme uplynulý rok jako
velice nestandardní. Museli jsme se vypořádat s řadou opatření vynucených virovou situací, což
nám přineslo mnohá omezení v osobním i profesním životě, děti byly nuceny přejít na dosud
nepoznané systémy výuky, omezeny byly všechny společenské, kulturní i sportovní aktivity. Věřím,
že koronavirovou krizi za pomoci pevné vůle, disciplinovanosti a dobré nálady dokážeme překonat.
Možná je i dobře, že jsme museli trochu přibrzdit, rozhlédnout se, zamyslet se nad svým životním
stylem, nad přístupem ke svému okolí a uvědomit si, že věci doposud samozřejmé se mohou lehce
změnit nebo stát úplně nedostupné.
V naší obci se letos podařilo, i přes negativní vlivy pandemie, dokončit zateplení budovy MŠ
s výměnou tepelného zdroje a instalací rekuperace, dobudovat víceúčelové hřiště, zde nyní probíhá
stavba zázemí se sociálním zařízením a řadu dalších méně rozsáhlých akcí. Po finanční stránce i přes
všechny katastrofické prognózy, obdržela obec z daňové výtěžnosti včetně kompenzačního bonusu
(k 31.10.2020) o 5% více v porovnání s rokem 2019. Kromě toho jsme letos na dotacích získali pro
obec 6,5 milionu korun. Dobrá finanční situace umožňuje s optimismem vstupovat do nového roku.
A co nás čeká do konce roku 2020, začátkem a v průběhu roku 2021.
Stočné Nejpozději do 29. 12. 2020 je nutno zaplatit stočné za poslední období 2020 (odečet
v listopadu), nejlépe na účet 6626151/0100 (VS číslo popisné) nebo v hotovosti na obecním úřadu.
Stočné pro rok 2021 i přes zvýšení cen el. energií a provedené výměny opotřebených čerpadel po
18 letech provozu, které jsou pro občany zdarma, zůstává cena stočného: 36,-Kč/m3 vč. DPH a u
paušální platby 1080,-Kč za osobu a rok (stočné placené dle vodoměru je splatné vždy čtvrtletně,
paušální platby jsou splatné do 30. 6. 2021). Vlastní náklady jsou vyšší a obec je dotuje, stále se
jedná o nejnižší stočné v okolí. Výpočtová tabulka bude zveřejněna po ukončení hospodářského
roku 2020. Upozorňujeme vlastníky domů zejména bytových domů, restaurací a MŠ, aby si nechali
minimálně 1x ročně vyčistit jímku tlakové kanalizace odbornou firmou (např. p.Rychta 604414916).
Bude-li jímka zanesená nebo v ní budou zakázané materiály (dětské pleny, vlhčené ubrousky apod.),
bude cenu opravy nebo výměny čerpadla hradit vlastník nemovitosti.
Vodné účtované firmou Energie AG Kolín bude pro rok 2021 45,68 Kč/m3 zvýšení ceny je důsledek
navýšení ceny pitné vody převzaté od svazku obcí JEKOZ.
Odpady Od 1. 1.2021 vstupuje v platnost nový zákon o odpadech, který přináší řadu novinek. Pro
nás zůstává nejdůležitější a podstatné, že ceny za svoz a likvidaci odpadů, které zaplatí naši občané
se nemění a to i přes to, že již nyní tyto služby obec dotovala a dále dochází k navýšení cen služeb
poskytovaných firmou FCC s.r.o. Od 4. 1. 2021 budou vybírány platby za svoz odpadu (popelnice),
tyto je nutno uhradit nejpozději do 15. 2. 2021. Preferujeme platbu bezhotovostní na účet obce
6626151/0100 (VS číslo domu). Po obdržení platby vám doručíme příslušnou známku na popelnici a
pytle na plasty, které si můžete telefonicky nebo elektronicky objednat. Platbu lze provést i
v hotovosti na OÚ. Ceny za svoz odpadu i pro rok 2021 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 a kdo dobře třídí může využívat i popelnici 80 litrů. Každý si zvolí službu, jaká mu bude
vyhovovat. Tuto předplacenou službu lze doplnit jednorázovou známkou na popelnici za 70,-Kč
nebo speciálním pytlem za 50,- Kč. Barevné známky z roku 2020 jsou platné do 28. 2. 2021. 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 poslední
pondělí v měsíci, sezonní svoz – 1. 5. až 1. 10. 2021. 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 Zde dochází k významné změně. V roce 2021 končí pytlový svoz
papíru a skla, tyto komodity budou zajišťovány pouze kontejnery. Likvidace plastů zůstává jak
pomocí pytlů, které jsou k dispozici na obecním úřadu, tak i kontejnery. I nadále budou
provozovány kontejnery umístěné v ulici Družstevní – plasty, papír, sklo, textil, a speciální popelnice
na použitý kuchyňský olej a plechové obaly, tato oblast je nepřetržitě monitorována kamerovým
systémem a v případě potřeby budou kamery instalovány i na dalších místech. Další lokalita s
kontejnery na tříděný odpad je u nového multifunkčního hřiště v ulici Sportovní. S narůstajícím
množstvím tříděného odpadu postupně přidáváme další kontejnery a připravujeme nové místo pro
jejich umístění. U likvidace odpadu pomocí kontejnerů na tříděný odpad došlo ke zlepšení a jsou
správně využívány pro určené komodity. Pouze využití objemu kontejnerů není úplně efektivní, je
třeba materiál sem ukládat rozložený a nezahlcovat je nadměrným odpadem, potom dochází
k nevyužití objemu kontejnerů, jejich předčasnému přeplnění a nepořádku v okolí. Týká se to
zejména papírových krabic, které je nutné rozřezat na malé části.
Svoz plastů ve žlutých pytlích uložených před jednotlivými domy bude probíhat:
4. ledna, 8. února, 23. března, 12. dubna, 11. května, 8. června, 13. července, 10. srpna, 13. září,
12. října, 16. listopadu, 16.prosince.
Svoz nebezpečného odpadu z parkoviště před obecním úřadem:
25. května a 22. září
Upozorňujeme, že nebezpečný odpad je nutno připravit před domem do 14 hodin 24. 5. resp. 21.
9. 2021 (svážet bude sjednaná služba), bude-li odložen později - nebude odvezen! Nebezpečnými
složkami se rozumí – lednice, televize, barvy, ředidla, motorové oleje akumulátory (nikoli však
z podnikatelské činnosti), motorové oleje (pouze v uzavřených nádobách), obaly od barev,
rozpouštědel apod.
Svoz pneumatik z parkoviště před obecním úřadem:
22. června.
Ojeté pneumatiky bez disků (nikoli z podnikatelské činnosti) je nutno dopravit k OÚ nebo připravit
dne 21. 6. 2021 před dům (nákladní pneu nebo z podnikatelské činnosti pouze po předchozí
dohodě a se souhlasem obce).
Odvoz zbytkového odpadu je zajišťován obcí mobilní formou - kontejnery ve dnech:
13. března, 12. června, 4. září a 6. listopadu 2021.
Do těchto kontejnerů je možno odložit objemnější odpad, např.: koberce, linolea, matrace, nábytek
apod. pouze bez nebezpečných složek. Odvoz mobilní formou, kdy se odpad sváží přímo od domů
obyvatel je nadstandartní služba, která nikde v našem okolí není obyvatelům poskytována. Je
nezbytné, aby majitel odpadu sledoval příjezd kontejneru a pomohl jej naložit. Nábytek a další
rozměrné věci je nutno rozložit na jednotlivé desky či díly. Nakládku odpadu na odlehlejším místě
nebo těžší věci je nutno hlásit předem na Obecní úřad. S touto komoditou nelze svážet
nebezpečný odpad např. barvy a laky, elektrospotřebiče, eternit, suť, stavební odpad, vyřazená
umyvadla či WC mísy atd. V případě nutnosti likvidace v jiných než uvedených termínech, se
informujte na obecním úřadu.
Likvidace bioodpadu - stále je možnost využívat kompostárnu ve Struhařově zdarma pro občany
Kozojed (prokáží se občanským průkazem) i majitele nemovitostí na území obce Kozojedy (po
předložení kartičky, kterou obdrží na vyžádání od obecního úřadu). Svoz biopopelnic bude zajištěn

jako doposud i ceny zůstávají beze změny 120 litrů 800,-Kč, 240 litrů 1250,-Kč a známky lze
zakoupit již nyní. Podle zatím neoficiální informace byla schválena naše žádost o dotaci na pořízení
kompostérů. V lednu by mělo proběhnout výběrové řízení a na jaře 2021 by mohli být dodány těm
občanům, kteří o ně projevili zájem. Prozatím zůstává otevřený i prostor na křižovatce ulic
K Martinu a Sportovní pro ukládání větví, určený pouze pro občany Kozojed a majitele nemovitostí
v naší obci. Z důvodu zneužívání tohoto prostoru cizími uživateli a z důvodu odkládání sem i
nepřípustných druhů odpadů, připravujeme přemístění tohoto úložiště do prostoru ve „Skále“,
který bude uzavřen a přístupný jen v určitých časech s dohledem odpovědného pracovníka. O této
změně budete včas informováni.
Zimní údržba komunikací.
Nevíme, jaká bude letošní zima a jak dlouho bude trvat. Prohrnování sněhu je i letos zajišťováno
díky panu Škarkovi. Údržba komunikací je nejprve zajišťována na hlavních a nejfrekventovanějších
komunikacích. Okrajové a méně frekventované silnice jsou udržovány až následně. Pokud je sněhu
velmi mnoho nelze zajistit dostupnost naráz v ranních hodinách ve všech částech obce. Prvořadé je
zajistit průjezd obcí pro autobusy a zásobování. V okrajových částech je nutno, aby občan seznámil
obsluhu traktoru, že je zaváto a vyčkal do jeho průjezdu. Je nezbytné zajistit, aby zaparkovaná
vozidla nebránila průjezdu techniky při odstraňování sněhu z komunikací, rovněž při posypu ulic
hrozí nebezpečí poškození vozu odletujícím štěrkem a nelze očekávat náhradu škod. Pokud
nebudete mít prohrnuto požádejte prosím pana Škarku tel: 731160656 o nápravu, služba je
zajištěna po sedmé hodině ranní. Toto platí i pro odlehlá místa a chatové osady, kde je v případě
naléhavosti nutno vyčkat na průjezd traktoru.
Zimní údržbou se rozumí zmírnění následků zimy, nikoli uvedení do stavu, jaký je v létě. Proto je
potřeba vždy přizpůsobit rychlost a styl jízdy okolním podmínkám. Doufejme, že zima nepřinese
kalamitní nepříjemnosti. Žádáme tímto obyvatele odlehlých částí o trpělivost, obec nelze vybavit
příslušným množstvím traktorů a traktoristů, aby proběhlo odstranění sněhu či náledí během jedné
hodiny na celém území obce. Dalším průvodním nepříznivým jevem je možné nevyvezení popelnic
v daném termínu (takováto situace a rovněž tak nedostupnost některých lokalit je v případě
kalamity běžná na celém území státu a Kozojedy nejsou výjimkou). Pro případ nevyvezení popelnic
v důsledku nesjízdnosti komunikací poskytne obec na základě informace vlastníka nemovitosti
náhradní pytel na odpad, který bude odvezen po zajištění sjízdnosti komunikace pro popelářský
vůz.
Úřední hodiny obecního úřadu
Vážení občané, připomínám, že úřední hodiny obecního úřadu jsou již řadu let pondělí až pátek od
8,00 do 11,00 hodin a ve středu ještě odpoledne od 16,00 do 18,00hodin. Výjimkou je období
nouzového stavu, kdy je provoz omezen z důvodu omezení kontaktů mezi pracovníky úřadu a
veřejností, tato omezení jsou vždy zveřejněna. Je běžnou praxí, že jsme ochotni v odůvodněných
případech a po předchozí domluvě jednat s vámi, občany i o volných dnech v sobotu nebo v neděli.
Ve výše uvedených úředních hodinách můžete přijít s žádostí o vyřízení vašich záležitostí a rovněž
tak se všemi dalšími aktuálními podněty a není nutno čekat celé měsíce od jednoho zasedání
zastupitelstva do dalšího. V případech, kdy se musí pro jednání dohledávat některé podklady, je
nutné se na jednání předem objednat a sdělit téma. Jsou-li záležitosti podstatné, je třeba, aby na
jednání byly připraveny obě strany.
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 2021
budeme všichni pracovat pro obec tak, aby se nám zde dobře žilo a neodradí nás žádné obtíže ani
ty koronavirové.
Do roku 2021 Vám přeji hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a úspěchů.
Pavel Piller
starosta

