Informační list
obce Drážov
číslo 1/2015
Duben 2015
Vážení a milí spoluobčané,
vzhledem k jedné z nejvýraznějších změn, ke které dochází změnou systému platby za svoz
komunálního odpadu na území naší obce, jsem se rozhodla informovat Vás tímto způsobem.
Na schůzi ZO byly dne 11. 3. 2015 schváleny nové vyhlášky o systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Drážov. Obecně závazné vyhlášky jsou vyvěšeny na vývěsních deskách
v každé obci a zároveň i na internetových stránkách obce, popř. na OÚ. Největší změnou je zrušení
systému platby za popelnici a zavedení poplatku za poplatníka, který vejde v platnost od 1. dubna
2015. Pro výpočet poplatku bylo použito výše skutečných nákladů za svoz netříděného
komunálního odpadu v roce 2014 a je Přílohou vyhlášky č. 2/2015 o místním poplatku. Výše
ročního poplatku byla stanovena na 300,- Kč splatná jednorázově do 31.3. příslušného roku.
Vzhledem k tomu, že v letošním roce bude tento systém zaveden až od 1. dubna bude poplatek
přepočten poměrnou částkou na 225,- Kč na poplatníka. Poplatek je splatný jednorázově a to
nejpozději do 30. 6. 2015. Poplatek lze uhradit v hotovosti na OÚ, složenkou nebo převodním
příkazem na účet číslo 0680339349/0800, variabilní symbol – číslo popisné, před které
obyvatelé Drážova přidají 1, Dobrše 2, Kváskovic 3, Zálesí 4 (např. Drážov čp. 1 – VS 11,
Dobrš čp. 53 – 253, Kváskovice čp. 24 – 324, Zálesí čp. 15 – VS 415), specifický symbol 1337.
Poplatek platí:
a) Fyzická osoba - která má v obci trvalý pobyt,
- které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR povolen trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt dobu delší než 90 dnů,
- která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR pobývá na území
ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců,
- které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo
dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců.
b) Fyzická osoba - která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve
výši odpovídajícímu poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rod.domku vlastnické právo více osob, jsou
povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Od poplatku se osvobozují:
a) osoby, které mají pobyt v obci, ale v daném kalendářním roce se v obci minimálně po dobu
6 měsíců prokazatelně nepřetržitě nezdržují,
b) osoby, které mají trvalý pobyt na adrese ohlašovny, tj. Drážov, čp. 41,
c) majitelé objektů pro individuální rekreaci, kteří mají pobyt na území obce.
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Osvobození od poplatku musí být nahlášeno písemně, formou čestného prohlášení osoby, která
o osvobození žádá nebo doloženo platnou nájemní smlouvou.
Úleva od poplatku ve výši 150,- Kč se poskytuje poplatníkům, kteří mají pobyt na samotách:
a) Dobrš čp. 22, čp. 31, čp. 35, čp. 53, čp. 54, čp. 55, čp. 59,
b) Drážov čp. 34, čp. 36, čp. 42,
c) Zálesí čp. 34, čp. 35.
(Svozová firma není schopna zajistit v místě celoroční svoz.)
Svoz komunálního odpadu bude i nadále zajišťovat firma Rumpold s.r.o. Vodňany celoročně
1x za 14 dní. Termíny svozu zůstávají nezměněny.
Obec nabízí objednání popelnic od svozové firmy za nákupní ceny:
Plechová nádoba 110 l
850,- Kč
Plastová nádoba na kolečkách 120 l
920,- Kč
Plastová nádoba na kolečkách 240 l
1 120,- Kč
Pytle s potiskem RUMPOLD budou za cenu
10,- Kč za kus.
Vyvezeny budou všechny přistavené popelnice, popř. pytle na svozových trasách a po 1. dubnu
nemusí být značeny žádnými známkami.
Do nádob na směsný komunální odpad se nesmí vhazovat:
Využitelné odpady
(plast, papír, sklo, kov, BIO)
(např. autobaterie, zářivky, použité motorové oleje, zbytky barev, ředidla,
Nebezpečné odpady
chemikálie, léky, eternit, azbest, infekční materiál)
Zemina, suť
Kapalný odpad
Žhavý popel
Velkoobjemový odpad (např. koberce, matrace, nábytek, molitan, linoleum, autoskla, stavební
izolace, pneumatiky, polystyren v zavázaných pytlích)
Elektrošrot
Žádáme tímto občany, aby ani nadále nezanevřely na třídění odpadu do sběrných nádob
v jednotlivých obcích dle komodit – papír, sklo a plasty, neboť od výše skutečných nákladů se bude
odvíjet výpočet poplatku v dalších letech.
Nevyužité známky na popelnice je možné vrátit na OÚ do 15. dubna 2015.
V Drážově je mezi prodejnou a zastávkou celoročně umístěn i jeden kontejner na textil,
který mohou využívat obyvatelé všech obcí.
Nově bude v areálu OÚ v Drážově přistaven kontejner na kovový odpad, který bude
zpřístupněn každou středu od 7:00 do 17:30 hodin. V případě potřeby lze telefonicky u starostky
obce domluvit i individuální dobu.
Veškerý nebezpečný odpad i objemný odpad, kromě stavebního odpadu a biologického
odpad rostl. původu, lze odevzdávat ve Sběrném dvoře v Česticích.
Provozní doba: duben – říjen:
listopad – březen

úterý
sobota
úterý
sobota

15:00 – 19:00 hod.
09:00 – 11:00 hod.
15:00 – 17:00 hod.
09:00 – 11:00 hod.
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Stavební odpad a biologický odpad rostlinného původu lze odevzdávat do přistavených
kontejnerů v areálu firmy ROS a.s., Písecká 1279 ve Strakonicích.
Provozní doba: pondělí – pátek
07:00 – 14:30 hod.
polední přestávka
11:00 – 12:00 hod.
Sběrné dvory mohou bezplatně využívat trvale hlášení občané obcí Dobrše, Drážova,
Kváskovic a Zálesí na základě předložení občanského průkazu, osoby využívající rekreační objekty
v uvedených obcích musí mít potvrzení od OÚ.
Problematiku biologického odpadu budeme v následujícím období dále řešit a následně Vás
informovat.
Případné dotazy Vám ráda zodpovím na telefonním čísle 724 182 248 nebo osobně na OÚ.
Úřední hodiny OÚ – středa 6:30 hod. – 11:30 hod.; 12:30 hod. – 17:30 hod.

V sobotu 18. dubna se uskuteční svoz nebezpečného odpadu v jednotlivých obcích na
obvyklých místech. Žádáme občany, aby vzhledem k oddělenému svozu elektroodpadu firmou
Otava elektronics a.s. Vacov, tento elektroodpad dávali odděleně od ostatního nebezpečného
odpadu.
Děkujeme.

Upozorňujeme občany, aby si zkontrolovali platnost svých občanských průkazů, neboť přichází
období 10 let od jejich hromadné výměny.

Změna prodejní doby v prodejně v Drážově:
Po, Út, St, Pá
Sobota

09:00 – 10:00 hod.
07:30 – 09:30 hod.

Očkování psů proti vzteklině proběhne v pátek 22. května 2015.
Přibližné časy očkování:
Zálesí samoty
17:00 hod.
Zálesí u školy
17:10 hod.
Zálesí u kapličky
17:20 hod.
Kváskovice chalupy
17:30 hod.
Kváskovice náves
17:40 hod.
Drážov náves
17:50 hod.
Dobrš u lípy
18:00 hod.
Očkování provede MVDr. Roučka František z Vacova.
K očkování přineste očkovací průkaz psa a 80,- Kč na injekci. Pes musí být předveden
v doprovodu dospělé osoby. K zakoupení budou rovněž tablety na odčervení, prostředky proti
klíšťatům apod.
Zároveň lze uhradit poplatek OÚ ve výši 40,- Kč za jednoho psa.

Závěrem mi dovolte, abych Vám popřála klidné a veselé svátky velikonoční,
hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Za obec Drážov starostka Jiřina Vávrová
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