Informační list
obce Drážov
číslo 1/2019
Březen 2019
Vážení a milí spoluobčané,
dostává se Vám do rukou letošní první vydání informačního listu, které Vám přináší
aktuální informace z dění v naší obci.
Poplatek za TDO na rok 2019 ve výši 350,- Kč na poplatníka je splatný do 31. 3. 2019.
Poplatek lze uhradit v hotovosti na OÚ, 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 ve výši 350,- Kč hradí každý trvale hlášený občan, ale i majitel
nemovitosti určené k rekreaci. Svoz komunálního odpadu bude i v letošním roce zajišťovat
firma Rumpold s.r.o. Vodňany celoročně 1x za 14 dní.
Od l.1.2019 navýšila firma Rumpold s.r.o. Vodňany ceny za svoz TDO o 20,- Kč za tunu
odpadu a o 300,- Kč za svozový den. Navýšena bude od letošního roku i cena odvozu
kovového odpadu z 50,- Kč na 120,- Kč za nádobu/vývoz. Při výpočtu poplatku na rok 2019
se vychází ze skutečných nákladů za rok 2017. V roce 2017 obec doplácela na odpadové
hospodářství ze svého rozpočtu celkem 134 355,- Kč. Kdyby měly být náklady odpadového
hospodářství pokryty z poplatků od poplatníků, tak by byla výše poplatku 720,- Kč na
poplatníka.
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Do popelnice se nesmí vhazovat využitelné odpady (plast, papír, sklo, kov, BIO). Obec je
opakovaně upozorňována svozovou firmou, že se v poslední době v popelnicích objevuje stále
více plastů, skla i kovových odpadů (hlavně plechovek od pití a konzerv). Na všechny tyto
odpady jsou v každé obci umístěny samostatné kontejnery. Žádáme tímto občany, aby tyto
odpady vhazovali do připravených sběrných nádob v jednotlivých obcích dle komodit – papír,
sklo, kov a plasty. V případě PET lahví a kartónových obalů žádáme o minimalizování jejich
objemu. Tabulové sklo je potřeba nejdříve doma rozbít a následně vsypat rozbité do
připraveného kontejneru. Jeho odložení vedle kontejneru není bezpečné.
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Svoz odpadů v tunách rok 2016
rok 2017
rok 2018
Směsný komunální odpad 36,320
35,240
37,580
Papír
3,673
3,768
3,356
Plastové odpady
6,896
6,076
6,275
Kompozitní obal
0,367
0,061
0,068
Sklo
5,313
4,878
5,424
Kov
------0,354
Svoz odpadů celkem
52,569
50,023
53,057
Vytříděný odpad tvoří
30,9 %
29,6%
29,2% z celkového svozu odpadu.
Nebezpečného odpadu bylo odevzdáno v loňském roce 3,17 t, objemného a ostatního
odpadu 16,99 t, zde jsou započteny jarní a podzimní svozy odpadu včetně odevzdaného
odpadu ve sběrném dvoře v Česticích. Biologicky rozložitelného odpadu se odevzdalo 3,76 t
a železného odpadu 1,28 t.
O víkendu 5.4. až 7.4.2019 proběhne sběrný den železného odpadu. Prosíme
shromažďovat pouze železný odpad na obvyklých svozových místech nebo přímo na zahradu
OÚ v Drážově, kde je pro tento odpad vyčleněn prostor celoročně.
V sobotu 11.5.2019 proběhne sběrný den odpadů, který začíná v 8:00 hodin ráno
v Kváskovicích. Tento den lze bezplatně odevzdat nebezpečný, velkoobjemový a ostatní
odpad. Jedná se zejména o akumulátory, zamaštěné odpady, zbytky barev, chemikálie,
koberce, matrace a další velkoobjemový odpad.
Žádáme proto občany, aby na svozová místa předávali tento odpad nejdříve v pátek před
svozem, abychom předešli zbytečným problémům. Dále je nutné, aby byl veškerý odpad
zajištěn proti rozsypání v pytlích nebo v krabicích či jiným způsobem. Bohužel někteří z nás
sypou i nebezpečný odpad neznámého původu bez dalšího zajištění na svozová místa, kde pak
zůstávají neodstranitelné skvrny na asfaltu a na fasádě. Žádáme tedy o řádné zabezpečení
odpadu, abychom předešli případným stížnostem.
Sběrný den není určen na likvidaci stavebních odpadů. Upozorňujeme, že stavební
odpad by si měl každý občan likvidovat sám na vlastní náklady u specializovaných
firem. Tento odpad lze předávat firmě ROS a.s. Strakonice.
Žádáme, aby veškerý elektroodpad byl soustředěn na svozových místech vždy na
jedné straně odděleně od ostatního odpadu.
Pravidelně se stává, že při sběrném dnu občané vyhazují i sklenice a plasty, které by
měli správně vhazovat do nádob na tříděný odpad, které jsou v každé obci celoročně
přístupné. Připraveny jsou kontejnery na plasty, sklo, papír a kovový odpad. Sběrná
hnízda jsou ve všech obcích.
Z důvodu navýšení těžby v obecních lesích se obec stala plátcem DPH. Z toho vyplývá
obci povinnost odvádět DPH státu i z vybraného vodného. Cena za odběr vody z obecního
vodovodu v Drážově činí 40,- Kč za m³ včetně DPH.
Upozorňujeme občany, že v sobotu 27. dubna 2019 povedou našimi obcemi trasy
54. Rallye Šumava Klatovy a 28. Historic Vltava rallye 2019.
Jedná se o RZ 9 a RZ 13 – Strašínská, která bude startovat v Pohorsku a projíždět od
Malče přes Zálesí na Kváskovice s cílem v Drážově. Organizátor Pošumavský auto moto klub
Klatovy děkuje za vzájemnou toleranci a vstřícnost místních občanů při pořádání tohoto
motoristického podniku v našem regionu, který se bohužel nevyhne dopravnímu omezení a na
krátkou dobu omezí volný pohyb v okolí našich obcí. Úplná uzavírka bude v době od 7:45 h
do 18:15 hod.
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Očkování psů proti vzteklině proběhne v pátek 24. května 2019.
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 z Vacova. K očkování přineste očkovací průkaz psa.
Poplatek obci ve výši 40,- Kč za jednoho psa zůstává i pro letošní rok nezměněn.
Při této příležitosti bych chtěla poděkovat všem spolkům a pořadatelům, kteří se podílejí
na přípravě kulturních akcí pro naše občany.
S nadcházejícím příchodem jara mi dovolte popřát Vám i Vašim blízkým příjemné prožití
velikonočních svátků.

Za obec Drážov starostka Jiřina Vávrová
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