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Vážení a milí spoluobčané,
dostává se Vám do rukou další vydání informačního listu, které Vám přináší aktuální
informace z dění v naší obci.
Nejdříve mi dovolte, abych Vám jménem svým i jménem Zastupitelstva obce Drážov
popřála pohodový a klidný rok 2017 a hlavně hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a
pracovních i osobních úspěchů.

Poplatek za TDO na rok 2017 ve výši 300,- Kč na poplatníka
je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. 3. 2017.
Poplatek lze uhradit
- v hotovosti na OÚ,
- složenkou
- nebo převodním příkazem na účet číslo 00680339349/0800,
variabilní symbol (VS) – číslo popisné, před které obyvatelé
- Drážova přidají 1 (například Drážov čp. 1
– VS 11),
- Dobrše 2
(například Dobrš čp. 53
– VS 253),
- Kváskovic 3
(například Kváskovice čp. 24 – VS 324),
- Zálesí 4
(například Zálesí čp. 15
– VS 415),
specifický symbol 1337.
Poplatek ve výši 300,- Kč hradí každý trvale hlášený občan, ale i majitel nemovitosti
určené k rekreaci.
Svoz komunálního odpadu bude i v příštím roce zajišťovat firma Rumpold s.r.o.
Vodňany celoročně 1x za 14 dní.
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Do nádob na směsný komunální odpad se nesmí vhazovat využitelné odpady (plast, papír,
sklo, kov, BIO). Tento odpad do popelnice nepatří. Žádáme tímto občany, aby tyto odpady
vhazovali do připravených sběrných nádob v jednotlivých obcích dle komodit – papír, sklo
a plasty, neboť od výše skutečných nákladů se bude odvíjet výpočet poplatku v dalších letech.
V případě PET lahví a kartónových obalů žádáme o minimalizování jejich objemu.
Poplatek ve výši 40,- Kč za jednoho psa zůstává i pro letošní rok nezměněn.
V letošním roce proběhne pravidelné očkování. Termín bude oznámen s předstihem.
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Podle zákona o ochraně ovzduší je každý provozovatel spalovacího zdroje na pevná
paliva, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění (tzn. kotle,
krbová kamna, krbové vložky s výměníkem) o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300
kW včetně, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu svého
zdroje odborně způsobilou osobou. První kontrola měla být provedena do 31.12.2016.
Obci bylo oznámeno ukončení provozování prodejen potravin v Drážově a v Zálesí ke
dni 1.3.2017 z důvodu zavedení EET. Nezbývá mi než poděkovat za dlouholetou obětavou
práci paní Marii Sokolové, která nám zajišťovala zásobování obyvatel v Zálesí a v Dobrši
jako soukromě podnikající osoba od roku 1996 a ještě dlouhá léta předtím, kdy byla
zaměstnána jako prodavačka Jednoty ve Volyni. Děkuji i paní Janě Boškové, která nám tyto
služby od roku 2010 zajišťovala v Drážově.
Zároveň zveřejňuji záměr obce Drážov
pronajmout prodejny potravin v Drážově a v Zálesí
a to od 1. března 2017
Zájemci se mohou přihlásit osobně, písemně nebo telefonicky v termínu do 15.2.2017
na obecním úřadě v Drážově, kde získají bližší informace o podmínkách pronájmu.
Obec je připravena případné zájemce podpořit, neboť je naším hlavním zájmem, aby
bylo zásobování obyvatel zajištěno i do budoucna.
V pátek 17. února 2017 od 19:00 hodin proběhne v budově bývalé školy v Drážově
beseda věnovaná motoristickému sportu, na které přislíbili účast p. ing. Josef Kalina,
p. ing. Václav Pech a zástupci pořadatele „Rallye Šumava“ PAMK Klatovy.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem pořadatelům kulturních akcí připravovaných pro
naše občany.

Za obec Drážov starostka Jiřina Vávrová
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