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Vážení a milí spoluobčané,
dostává se Vám do rukou druhé letošní číslo informačního listu, které Vám přináší
nové informace o dění v obci.
Největší letošní změnu, která se týkala změny platby za odpad, většina obyvatel
zaznamenala a má řádně uhrazeno. Ostatním připomínám povinnost uhradit poplatek co
nejdříve. Vzhledem k tomu, že v letošním roce byl tento systém zaveden až od 1. dubna činí
výše poplatku 225,- Kč na poplatníka. Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do
30. 6. 2015. Upozorňuji, že včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto
poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku
(čl. 7 odst. 2 obecně závazné vyhlášky č. 2/2015). Poplatek lze uhradit v hotovosti na obecním
úřadu, 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 24 – 324, Zálesí čp. 15 – VS
415), specifický symbol 1337. Poplatek ve výši 225,- Kč hradí každý trvale hlášený občan,
ale i majitel nemovitosti určené k rekreaci. Žádáme tímto občany, aby ani nadále nezanevřeli
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.
Biologický odpad rostlinného původu lze odevzdávat do přistavených kontejnerů
v areálu firmy ROS a.s., Písecká 1279 ve Strakonicích. Na základě požadavku občanů byl
nově přistaven kontejner na biologický odpad rostlinného původu do Zálesí. Nachází se vlevo
před hlavní bránou u areálu OMD v Zálesí. Posekanou trávu zde mohou odevzdávat občané
všech obcí. Kontejner je volně přístupný. Žádáme tímto, aby do kontejneru nebyl vhazován
žádný jiný odpad, který do kontejneru nepatří (PET láhve apod.).
Zároveň připomínáme povinnost uhradit poplatek ve výši 40,- Kč za jednoho psa těm,
kteří tak ještě neučinili.
V současné době obec zaměstnává 3 pracovníky na veřejně prospěšné práce
z evidence úřadu práce ve Strakonicích. Bohužel veřejných prostor k sečení stále přibývá
a není možné, aby bylo vše posečeno najednou. Poděkování patří občanům, kterým není
lhostejný vzhled jejich obce, a o veřejná prostranství v okolí svých domů se starají sami.
Obecní knihovna na OÚ v Drážově obdržela z výměnného souboru Šmidingerovi
knihovny ze Strakonic 200 ks nových knih. Otevírací doba knihovny je každou středu od
16:00 do 17:00 hodin. Knihovnu vede paní Věra Novotná. Na internetových stránkách obce
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naleznete odkaz „Obecní knihovna Drážov“, kde je seznam výměnného souboru z knihovny
ze Strakonic.
V současné době probíhá rekonstrukce místních komunikací v Dobrši okolo kaple
k hlavní silnici, od Strnadů ke kapličce na hlavní silnici a v Kváskovicích na návsi. Veškeré
práce by měly být hotové nejdéle do 10. srpna. V Kváskovicích bude po dobu trvání prací
úplná uzavírka z důvodu rozšíření kanalizace. Po tuto dobu bude zrušena i autobusová
zastávka v „Chalupách“ a přemístěna bude na rozcestí k Nové Vsi. Na obou čekárnách jsou
vyvěšeny informační tabule týkající se této změny. Prosíme občany o shovívavost a trpělivost
v průběhu rekonstrukce, kterou provádí firma Silnice Klatovy a.s. Projekt je financován
z prostředků dotačního programu ROP NUTS II – Jihozápad.
Společnost E.ON oznámila přerušení dodávky elektrické energie dne 24. 7. 2015
od 8:00 do 16:00 hodin. Vypnutá bude horní část obce Zálesí od trafostanice u bývalé školy
nahoru k čp. 64 samoty Paloučky a Pohodný včetně podnikatelských odběrů v této části obce.
Bližší informace včetně mapky dotčeného území jsou vyvěšeny na nástěnce v Zálesí a na
stránkách obce na internetu.
V měsících červenci a srpnu budou provádět pracovníci firmy geodézie Hrdlička s.r.o.,
na základě pověření firmy E-ON ČR, zaměření a zápis údajů o distribuční síti v obcích
Drážov, Dobrš a Zálesí. Pracovníci geodetické firmy mohou v souladu s §7 zákona
č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, vstupovat na pozemky. Na vyžádání se prokážou
pověřením společnosti E.ON. Bližší informace můžete získat na telefonním čísle 383 321 226.
Informační leták je vyvěšen na nástěnkách dotčených obcí a na stránkách obce na internetu.
Závěrem mi dovolte, abych popřála hlavně dětem hezké prázdniny a ostatním
příjemně prožité dovolené a zbytek léta.

Za obec Drážov starostka Jiřina Vávrová
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