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A NEB OBECNÍ NOVINY DO KAŽDÉ RODINY

Tradiční stavění máje
Dne 30. 4. 2012 proběhne na návsi tradiční stavění májky cca v 18:00 hod.
Sběrový den
Vzhledem k tomu, že Obec Dunajovice vypověděla Smlouvu o svozu a likvidaci komunálního
odpadu Technickým službám Třeboň a smluvně zajistila svoz a likvidaci komunálního odpadu se
společností Marius Pedersen, a. s., středisko Borovany – Růžov, mění se i podmínky svozu
velkoobjemového a nebezpečeného odpadu.
Sběrový den bude probíhat v sobotu 5. 5. 2012 od 8:00 hodin do 10:00 hodin. Svozová firma
přistaví na návsi 2 vozidla, jedno na objemný odpad, druhé na složky nebezpečného odpadu. Každý

občan, nebo majitel nemovitosti dopraví svůj odpad na náves v rozmezí těchto
hodin a svůj odpad předá svozové firmě.
Velkoobjemový a nebezpečný odpad již nebude svážen ze sběrných míst!!!
POUZE železo umístěte na obvyklé místo svozu komunálního odpadu. Železo svezou dobrovolní
hasiči z Dunajovic v dopoledních hodinách dne 5. 5. 2012.
Elektroodpad bude vybírán ve dvoře školy od 8:00 hod. do 11:00 hod. dne 5. 5. 2012.
Množí se případy, kdy občané odkládají nepotřebné elektropřístroje a chladicí zařízení –
elektroodpad před vstupní vrata do dvora školy. V případě, že budou potřebovat občané
elektroodpad odevzdat na sběrné místo ve dvoře školy, žádá je starosta obce, aby toto udělali po
telefonické dohodě s ním na tel.: 602 491 551, nebo po dohodě s p. Janem Holubíkem. Občanům bude
umožněn přístup do dvora školy a bude jim umožněno uložit tento elektroodpad do přístřešku.
Elektroodpad bude vybírán nerozebraný, nerozmontovaný, součástí chladicích zařízení musí být i
kompresor. Firma REMA, se kterou má Obec Dunajovice smluvně zajištěn odvoz elektroodpadu,
neúplné elektrozařízení neodveze. Toto zůstává v přístřešku školy a je nutné jej likvidovat na skládce.
Neúplné, částečně rozebrané nefunkční elektropřístroje a zařízení proto odvezte dne 5. 5. 2012 od
8:00 hod. do 10:00 hod. k předání společnosti Marius Pedersen na náves.
Větve z jarní prořezávky a jiný biologický odpad NEBUDE vybírán.
Neustále se hromadí na „slověnickém vršku“ dřevní odpad, biologický odpad (listí, piliny, zbytky po
květinové výsadbě). K tomuto odpadu jsou přihazovány igelitové pytle apod. Jedná se o zemědělskou
půdu, nájemce již několikrát upozorňoval obec na likvidaci této černé skládky. Další ukládání odpadu
na tuto černou skládku bude Obecním úřadem Dunajovice, případně Městským úřadem Třeboň
odborem životního prostředí, POKUTOVÁNO.
Na dřevní odpad ze zahrad, trávu a obdobný biologický odpad bude v obci po dohodě se společností
Marius Pedersen instalován kontejner na svoz tohoto odpadu. Toto bude včas občanům a majitelům
nemovitostí v obci oznámeno.

Pokud bude jiný odpad než železo umístěn
na svozových místech komunálního odpadu,

budou jeho majitelé nuceni tento odpad
uklidit! Obec Dunajovice a její zaměstnanci
tento odpad uklízet nebudou!
Vodovod Dunajovice
Obec Dunajovice po jednáních s majitelem vrtané studny na pozemku parc. č. 1050/14 v k. ú.
Přeseka, jediného zdroje pitné vody pro Obec Dunajovice, vodovodního řadu a přípojky elektřiny od
vrtané studny k vodárně, Ing. Janem Kačerovským, K + K Břilice – Gigant, došla k předběžné dohodě,
že Obec Dunajovice smění cca 7 ha zemědělské půdy za výše citovaný vodohospodářský majetek.
Záměr koupit vrtanou studnu, elektropřípojku a přívodní řad a protihodnotou prodat 7,0359 ha
zemědělské půdy schválilo zastupitelstvo obce dne 12. 4. 2012. Tento záměr je vyvěšen na úřední desce
OÚ Dunajovice a na webových stránkách Obce Dunajovice, kde jsou vyznačeny v kopii katastrální
mapy pozemky, které hodlá Obec Dunajovice prodat jako protihodnotu za výše uvedený
vodohospodářský majetek.
K tomuto záměru se mohou občané vyjádřit písemně nebo ústně do protokolu do 28. 4. 2012,
podáním na OÚ Dunajovice.
Tímto záměrem obec sleduje získání veškerého vodohospodářského majetku na území obce do svého
vlastnictví a pod svoji správu.
V měsíci květnu až červnu 2012 bude probíhat výstavba přípojky elektřiny od transformátoru na
pozemku 2605/5 (u kravína na přesecké silnici) k vodárně. Dosud je vodárna připojená na Farmu
Dunajovice, K + K Břilice – Gigant. Zároveň s tímto bude probíhat oprava vystrojení vrtu na pozemku
1050/14 v k. ú. Přeseka. V době opravy vystrojení vrtu bude omezena dodávka pitné vody. Toto bude
řešeno se společností ČEVAK, a. s., středisko Třeboň. Občané o tomto budou včas informováni.
Omezení dodávky pitné vody se předpokládá na 3 až 4 dny.
Pouť
V sobotu 26. 5. 2012 se bude konat pouťová zábava. Dne 27. 5. 2012 se koná tradiční pouť na
Dunajovické hoře. Začátek pouťové mše v kapli na Dunajovické hoře je v 11:00 hod. Tradiční budíček
zajišťuje SDH Dunajovice.
Den dětí – Vítání léta 2012
V sobotu 23. 6. 2012 proběhne Den dětí – Vítání léta 2012. Začátek akce je v 9:00 hod. na hřišti.
Pro děti a jejich doprovod z řad rodičů bude přichystán celodenní program, občerstvení, oběd a na
závěr v lomu na Dunajovické hoře ukončení včetně vyhodnocení, rozdávání cen a opékání špekáčků.
Uvítáme pomoc rodičů při organizaci této akce a případné sponzorské dary v podobě věcných cen pro
děti.
Ve večerních hodinách od 19:00 hod. bude v lomu na Dunajovické hoře probíhat Vítání léta 2012.
K poslechu a k tanci hraje kapela HAPPY BAND z Tábora. Občerstvení bude zajištěno.
Poplatky za svoz komunálního odpadu
Dle obecně závazné vyhlášky Obce Dunajovice je poplatek za komunální odpad splatný
do 31. 3. 2012 ve výši 600 Kč na poplatníka. Vyzýváme občany a majitele nemovitostí, kteří ještě
nemají zaplacený poplatek za komunální odpad, aby tak učinili do konce měsíce dubna 2012. Počínaje
měsícem květnem 2012 budou těmto zasílány platové výměry s navýšením dle daňového řádu,
zákona č. 280/2009 Sb. v platném znění.
František Uhlíř

