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Informace – rok 2020
Vážení občané. S přicházejícím koncem roku nás čeká příprava na rok nový 2020 a tímto Vám přinášíme
informace s tím spojené.
I v roce 2020 bude každý z nás produkovat odpady všeho druhu. Zajistit jejich svoz, zpracování či likvidaci je
stále složitější. Nezapomínejme, že nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. Od 2. 1. 2020 budou
vybírány platby za svoz odpadu (popelnice), tyto je nutno uhradit nejpozději do 15. 2. 2020. 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 2020 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 může zvolit službu, jaká
mu bude vyhovovat. Tuto předplacenou službu lze doplnit jednorázovou známkou na popelnici za 70,-Kč
nebo speciálním pytlem za 50,- Kč. Známky z roku 2019 jsou platné do 29. 2. 2020. 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 1.5.2020 – 1.10.2020. 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 2020 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 kontejnerů na tříděný
odpad, ale je nutno odložit je před dům v termínech svozů nebo ke kontejnerům, protože potom platíme
svoz dvakrát. Souběžně s pytlovým sběrem budou i nadále provozovány kontejnery umístěné v ulici
Družstevní – plasty, papír, sklo, textil, a speciální popelnice na použitý kuchyňský olej a plechové obaly. 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. I nadále však zůstane prostor kontejnerů pod dohledem
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 a známky lze
zakoupit již nyní.
Platby stočného. Nejpozději do 27. 12. 2019 je nutno zaplatit stočné za poslední období 2019 (odečet
v listopadu), nejlépe na účet obce 6626151/0100 (VS číslo popisné) nebo v hotovosti na obecním úřadu.
Stočné pro rok 2020 díky zvýšení cen el. energií a výměně opotřebených čerpadel po 18 letech provozu,
která je pro občany zdarma, dochází ke zvýšení ceny stočného: 36,-Kč/m3 a u paušální platby na 1080,-Kč
vč. DPH. Vlastní náklady jsou vyšší a obec je i tak dotuje, stále se jedná o nejnižší stočné v okolí. Výpočtová
tabulka bude zveřejněna po ukončení hospodářského roku 2019. 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 Vodos je pro rok 2020 39,87Kč/m3.

Zimní údržba komunikací.
Nevíme, jaká bude letošní zima a jak dlouho bude trvat. Prohrnování sněhu je i letos zajišťováno díky ing.
Škarkovi a posyp komunikací štěrkem je objednán u firmy Bera Transport. Prohrnutí i posyp je nejprve
zajišťován na hlavních a nejfrekventovanějších komunikacích. Okrajové a méně frekventované silnice jsou
udržovány až následně. Pokud je sněhu velmi mnoho nelze zajistit dostupnost ihned 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 ing. Škarku tel: 603164096 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. Je zbytečné volat Obecní úřad nebo starostu, ten s traktorem nejezdí.
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. Takovéto opatření by odporovalo i zdravému rozumu.
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, připomínáme, že úřední hodiny obecního úřadu jsou již řadu let pondělí až pátek od 8,00 do
11,00hodin a ve středu ještě odpoledne od 16,00 do 18,00hodin. 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 např. s návrhy do rozpočtu, s návrhy ke zveřejněným dokumentům a
jakýmikoli informacemi, toto je již řadu let běžnou praxí, ve které hodláme pokračovat.
S vašimi náměty není nutno čekat celé měsíce od jednoho zasedání zastupitelstva do dalšího, protože pak
jsou některé aktuální záležitosti již zastaralé.
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 připravena obě strany.
Je velmi potěšitelné, že tento otevřený systém funguje již mnoho let a je občany značně využíván.
Se svými podněty a požadavky se můžete obracet na vedení obce, a to nejlépe elektronicky pomocí emailu,
aby mohly být podány relevantní informace. Toto platí i pokud chcete znát novinky o dění v obci
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 2020 budeme všichni
pracovat pro obec tak, aby se nám zde dobře žilo.
Do roku 2020 Vám přeji hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a úspěchů.

19. prosince 2019

Pavel PILLER
starosta

