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Věc: Oběžník

– různé informace, prosinec 2011

Vážení občané,
V příloze tohoto oběžníku vám rozesíláme svozový kalendář tříděného odpadu na rok 2012 a
poskytujeme různé informace týkající se ukončení roku 2011 a plateb v roce 2012.
Současně přikládáme námi zpracovaný svozový kalendář, který pro jeho přehlednost vždy vyžaduje
většina občanů a tento navíc obsahuje svozy zbytkového odpadu organizovaného obcí.
Sdělujeme občanům, že obecní úřad bude od 23.12.2011 do 31.12 .2011 pro veřejnost uzavřen.
V uvedeném období budou na Obecním úřadě zpracovávány roční výkazy a připravovány sestavy
pro výběr plateb a poplatků na rok 2012. Také budou částečně čerpány dovolené.
Od 2.1.2012 budou vybírány platby za svoz odpadu – popelnice nutno zaplatit nejpozději do
15.2.2012. Preferujeme platbu bezhotovostní na účet obce 6626151/0100 u těch vlastníků
nemovitostí, kde je to možné. Jakmile obdržíme platbu doručíme známku na popelnici a počet pytlů,
který je nutno telefonicky objednat. Prosíme občany, aby do barevných pytlů ukládali jen určený
odpad a nepoužívali je pro jiné účely (při svozu zbytkového odpadu jsme byli svědky, jak někteří
občané uložili do svozových pytlů na plasty hadry a podobně). Důvodem je vyšší cena pytlů na
tříděný odpad – 22,- Kč za pytel, která respektuje i jeho svoz, běžný pytel stojí cca 5,- Kč.
Ceny za svoz pro rok 2012 jsou následující:
Týdenní 2400,-Kč, sezonní 2000,-Kč, 14-denní 1500,-Kč a měsíční 700,-Kč. Každý z vás si může
zvolit službu jaká mu bude vyhovovat, ale takovou, aby vždy byla vyvezena plná popelnice.
Tuto objednanou službu může doplnit jednorázovou známkou,nebo i specielním pytlem za 50,- Kč .
Známky na vašich popelnicích jsou platné do 15.2.2012. Novým obyvatelům, kteří nebudou mít
ještě platnou známku 2.1.2012 vydáme na požádání jeden svozový pytel. Zájemci volejte i mezi
svátky ,nebo požádejte elektronicky, my vám svozový pytel doručíme v termínu.
Podnik Vodos nám sdělil, že od 1.1.2012 zvyšuje cenu dodávané vody v souvislosti se zvýšením
DPH a to na 36,47 Kč za jeden m3 /doposud bylo 34,97 Kč/.
Sníh nám ještě nenapadl, ale musíme být na něj připraveni. Proto žádáme vlastníky aut, aby
v ulicích, kde není parkování zakázáno parkovali výhradně při jedné straně místní komunikace tak,
aby pluh nemusel mezi auty kličkovat.
Tam, kde je dopravním značením parkování na komunikaci zakázáno – ulice Zahradní, Oblouková a
Spojovací nesmí být ani za dne, ani v noci zaparkováno žádné auto. Bude-li jakékoli auto v dané
lokalitě zaparkováno,nebudeme patrně sníh prohrnovat. Pokud vám přijede návštěva, tak po vyložení
věcí můžete auto přeparkovat před Obecní úřad.
Na úředních deskách je zveřejněna informace obce o veřejné dobrovolné dražbě pozemku pro
výstavbu rekreační chaty , více informací bude v lednovém oběžníku .
Vážení občané,
Dovolte mi abych vám poděkovala za dobrou spolupráci s obecním úřadem v Kozojedech
v roce 2011, byl to rok ve kterém se nám podařilo realizovat řadu drobných akcí o které jsme
již déle usilovali i přes značný nedostatek finančních prostředků .
Vážení občané přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků v rodinném kruhu a v roce
2012 hlavně pevné zdraví a rodinné štěstí.
Ing . P i l l e r o v á Eva
starostka obce Kozojedy

