Informační list
obce Drážov
číslo 1/2021
Leden 2021
Vážení a milí spoluobčané,
dostává se Vám do rukou letošní první vydání informačního listu.
Poplatek za odvoz komunálního odpadu na rok 2021 ve výši 400,- Kč na poplatníka je
splatný do 30. 6. 2021. Poplatek lze uhradit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu,
složenkou nebo převodním příkazem na účet číslo 680339349/0800, variabilní symbol –
číslo popisné, před které obyvatelé Drážova přidají 1, Dobrše 2, Kváskovic 3, Zálesí 4
(například: Drážov čp. 1 – VS 11, Dobrš čp. 53 – 253, atd.). Poplatek hradí každý trvale
hlášený občan, ale i majitel nemovitosti určené k rekreaci. Svoz komunálního odpadu bude i
v letošním roce zajišťovat 1x za 14 dní v úterý firma Rumpold s.r.o. Vodňany.
Při výpočtu poplatku na rok 2021 se vychází ze skutečných nákladů za rok 2019, kdy obec
doplácela na odpadové hospodářství ze svého rozpočtu celkem 187 481,- Kč. Kdyby měly být
náklady odpadového hospodářství pokryty z poplatků od poplatníků, tak by byla výše
poplatku 873,- Kč na poplatníka.
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Do popelnice se nesmí vhazovat využitelné odpady (plast, papír, sklo, kov). Na všechny
tyto odpady jsou v každé obci umístěny samostatné kontejnery. Do sběrného místa v Zálesí u
rybníka byl pořízen další kontejner na sběr plastů. Sběr jedlých olejů a tuků je zajištěn do
nádob, které jsou umístěny v Drážově pod prodejnou a v Zálesí u školy. Do nádob
označených „Potravinářské oleje a tuky“ lze vhazovat použité jedlé oleje a tuky z domácnosti
pouze v uzavřených plastových obalech, aby se předešlo vylití oleje do sběrné nádoby. Nesmí
se vhazovat prázdné obaly od olejů a tuků a ani žádný jiný druh odpadu.
U vyvážení textilu se opakuje situace z jara. Svozová firma z důvodu zvýšeného výskytu
onemocnění koronavirem opět nejezdí. Žádám tedy občany, aby do odvolání nedávali textil
do sběrné nádoby v Drážově, která je momentálně zcela naplněna.
Upozorňuji na povinnost hlásit veškeré změny ohledně poplatku za odvoz komunálního
odpadu a poplatku za psy do 30 dnů. Jedná se o vznik a veškeré změny v poplatkové
povinnosti. V případě odhlášky poplatku za psa je povinností majitele vrátit známku. Údaje
rozhodné pro osvobození a úlevy u obou poplatků je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30
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dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu. V případě, že tak neučiní,
nárok mu zaniká. Výše uvedená osvobození je nutné hlásit každý rok opakovaně a to vždy do
30. ledna.
Poplatek za psa ve výši 50,- Kč je splatný do 30. 6. 2021. Platí se za psa staršího 3
měsíců. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. Poplatek
platí majitel psa v místě svého trvalého pobytu. V souvislosti s přihlášením do evidence
poplatku je nutné dostavit se na obecní úřad osobně a přinést očkovací průkaz psa včetně
jedné samolepky s číslem čipu a vyplnit registraci. Na základě zaevidování bude vydána
registrační známka psa.
Cena vodného z veřejného vodovodu v Drážově byla schválena ve výši 44,- Kč za m³
včetně DPH.
V loňském roce byly opakovaně řešeny problémy s vyvážením stavebních odpadů na
obecní pozemky a do obecních lesů. Připomínám, že povinnost likvidace má stavebník na své
vlastní náklady a tento odpad musí předat odborné firmě zabývající se jejich likvidací.
V žádném případě není žádoucí vytvářet černé skládky na obecních pozemcích.
Dále žádáme občany, aby nevyváželi biologické odpady (větve, posečenou trávu, atd.) do
obecních lesů. Byly řešeny případy, kdy byl tento odpad vyvezen na nově uklizené prostory,
které jsou připravené k novému zalesnění. Obci tak vznikají opakované náklady na úklid.
Vyzýváme majitele vzrostlé zeleně, která zasahuje do jízdních pruhů místních komunikací,
aby tuto zeleň odstranili. Přispějí, tak k bezpečnosti provozu na těchto komunikacích.
Informacemi k současné pandemii Covid 19 jsme zahlceni ze všech sdělovacích
prostředků, proto je zbytečné je komentovat. Připomínám pomoc se zajištěním nákupu
potravin a léků pro zdravotně handicapované osoby a osamělé seniory. Jedná se zejména o
základní potraviny, hygienické potřeby a léky. V případě dotazů a požadavků kontaktujte
starostku obce na tel. 724 182 248.
Tříkrálová sbírka letos neprobíhá formou koledy, ale v kanceláři obecního úřadu
v Drážově je do 22. ledna umístěna pokladnička Charity Strakonice, kde mohou dárci přispět.
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřála v této nesnadné době zejména pevné zdraví,
štěstí, rodinnou pohodu a pracovní i osobní úspěchy. Při této příležitosti bych ráda poděkovala
všem spolkům a občanům, kteří se podíleli na přípravě kulturních akcí pro naše občany.
Bohužel jejich počet v loňském roce ovlivnil koronavirus. Doufejme, že právě probíhající
očkování přispěje k rychlému návratu do starých kolejí. Ráda bych poděkovala všem lidem,
kterým záleží na vzhledu našich obcí. Těm, kteří si posečou svůj trávníček, ale udržují i ten
obecní, i když nemusí. Bez nich by to zkrátka nefungovalo. Takže ještě jednou děkuji.
Připomínám problém s doručením listů pokud u nemovitosti není poštovní schránka.
Za obec Drážov starostka Jiřina Vávrová
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