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Během pár dnů budou mít obecní stránky „nový kabát“.

Poplatky na rok 2020
Poplatek za psa: 50,- za 1 / 90,- za každého dalšího, zapsání do evidence psů.
Můžete zanést i čip pro případ ztráty psa.
Splatnost 30.6.
Poplatek za dřevo /dle žádostí v evidenci/– 80,- /m3
Mělo být uhrazeno do 31.12. 2019.

Poplatek popelnice:
1800,- vývoz 1x za 14 dní/ lichá středa
2600,- vývoz každý týden
1200,- vývoz 1x za měsíc / 1.lichá středa
120,- jednorázová známka
Trvale žijící si mohou zvolit i 12x jednorázovou známku.
Splatnost u trvale žijících – 31.4.
Chalupáři odebírají 6x jednorázovou známku. Pokud je nevyužijí, mohou je
nechat obci, která je využije na úklid černé skládky. Poplatek 720,- však
platí i při neodebrání známky.
Splatnost u chalupářů – 31.7.
Po uplynutí data splatnosti má obec právo neuhrazené poplatky vymáhat.
Neuhrazené poplatky z roku 2019 budou v březnu upomínány a vymáhány.
V případě zájmu platby přes účet:
Částku zašlete na účet č. 542612319/0800, do var. symbolu uveďte č.p.
Známky Vám budou po úhradě vloženy do schránky.
V jiné dny poplatky - Otěvěky p. Kruntová, Žďár p. Bešeneiová
Nově bude u tříděného odpadu popelnice na rostlinný tuk. Přepálený tuk
slévejte do PVC lahve a odneste do popelnice k tomu určené.
Upozorňujeme, že nezakoupené známky na popelnice v měsíci dubnu vrátíme
dodavateli. /kromě jednorázových/
Dále informujeme, že vývozce odpadů Marius Pedersen bude každoročně
zdražovat známky na popelnice z důvodu povinné likvidace odpadu ve
spalovnách. Ušetřit lze maximálním tříděním a snížením ročního počtu vývozů
komunálního odpadu. Náklady na vývoz odpadů neustále narůstají, proto
bude ze strany obce důsledně kontrolováno a vymáháno plnění OZV o
odpadech.

Zákon č. 254/2001 Sb. Zákon o vodách neboli NEvyvážení jímek
Citace zákona (8) Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je
povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost
povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu nebo
České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu s
tímto zákonem.
Vyvážení bezodtokové jímky je velmi neekonomické a lze předpokládat
zdražování vývozů na ČOV. U vývozu jímek Vám obec přispěje při předložení
dokladu o vývozu.
Bytové domy mají též formu dotace a pokud nebude vývoz pravidelný
z důvodu nehrazení poplatku některými obyvateli, bude tato dotace
snížena či odebrána.
Poplatek za vývoz musí být hrazen p. Bešeneiové do 15. dne v měsíci,
jinak není schopna vývoz uhradit.
Stále můžete využít dotace obce na ČOV či septik se zemním filtrem.
Tříkomorový septik z plastu + filtr /u hospody ve Žďáru/
Plastové tříkomorové septiky účinně snižují objem odpadních vod nutných
vyvážet všude tam, kde není veřejná kanalizace. Jsou to plastové nádrže
vnitřně rozdělené do tří sektorů, které zadržují kal, zatímco přefiltrovaná voda
odtéká pryč. Základní rozdíl mezi jímkou a septikem spočívá v nutnosti
vyvážet z jímky všechny nahromaděné splašky. Septik díky tříkomorovému
systému a průběžnému odpouštění filtrované vody umožňuje vyvážet pouze
hustý kal. Tím výrazně ušetříte za vyvážení odpadních vod. Navíc vestavěný
anaerobní filtr zajišťuje, že ven vytéká voda šetrná k životnímu prostředí.
Plastové tříkomorové septiky jsou velmi vhodné pro objekty s nepravidelnou
produkcí odpadních vod. Není potřeba el. energie. Jsou velmi odolné a mají
nízké pořizovací náklady.

Konečný vítězný znak obce.
Než ho budeme moci používat k reprezentaci obce, musí být schválen
Parlamentem ČR.

