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A NEB OBECNÍ NOVINY DO KAŽDÉ RODINY

Vánoční kapr
Tradiční rozdávání vánočního kapra občanům obce Dunajovice proběhne v úterý dne 23.
prosince 2014 od 14 hod. do 17 hod. Kapři budou rozdáváni ve dvoře bývalé obecní školy.
Vánoční zábava
Ve čtvrtek dne 25. 12. 2014 od 20:00 hod. se koná v sále místní restaurace vánoční zábava.
K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina GRAF. Všichni jste srdečně zváni!
Naháňka černé zvěře
V sobotu dne 3.ledna 2015 od 8:00 hodin do 15:00 hodin proběhne v lesích v katastrálním
území Dunajovice naháňka černé zvěře. Myslivecké sdružení Dunajovice žádá občany, aby
v tuto dobu se nepohybovali v prostoru Dunajovické hory, cesty na Vranín, v Doubravách.
Poplatek za komunální odpad pro rok 2015, cena vodného a stočného pro rok 2015,
Dne 11. prosince 2014, na svém zasedání, schválilo Zastupitelstvo obce Dunajovice Obecně
závaznou vyhlášku obce Dunajovice č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Dunajovice. Účinnost od 1.1.2015.
Touto vyhláškou je upraven systém třídění komunálního odpadu na :
- Papír (noviny, časopisy, lepenkové krabice, a podobně)
- Plasty (igelitové pytlíky, obaly od porcovaných sýrů, salámů, kelímky od jogurtů,
smetany, lahve od mléka, PET lahve, polystyrén, a podobně)
- Plasty včetně nápojových kartonů (krabice od trvanlivého mléka, trvanlivé smetany,
krabice od džusů, vína a podobně). Nápojové kartony lze shromažďovat spolu s ostatními
plasty do stejného pytle.
- Jedlý olej a tuk (oleje a jedlé tuky po smažení) – vychladlý tuk je nutné slévat do PET
lahví a uzavřené lahve vhazovat do označených popelnic zelené barvy s horním
otvorem, umístěné na návsi u kontejnerů na sklo a na křižovatce silnice Třeboň –
Dunajovice k bytovkám u kontejneru na barevné sklo
- Biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a veřejné zeleně (tráva, větve z ovocných
stromů, listí, květiny, odpad ze zeleniny a podobně) – každý občan a majitel nemovitosti
je povinen likvidovat biologicky rozložitelný odpad na svém pozemku formou
kompostování. V jarních měsících budou, již konečně, přiděleny kompostéry. Tímto Obec
Dunajovice upozorňuje na konec odvozu biologického odpadu na pole, do lesa a jinou
nevhodnou likvidaci!!!!! V období před Dunajovickou poutí a v období spadu listí bude
na návsi přistaven kontejner na tento odpad.
- Kovový odpad (jakýkoli železný odpad, plechovky, a podobně) – likvidace ve sběrně
kovového odpadu, při sběrové dnu. Smluvní sběrnou pro obec Dunajovice je smluvně
zaručena sběrna Záviš Lacina, Za Nádražím, Třeboň. Není povinnost využívat tuto
sběrnu. Naskytla se možnost ukládat drobný kovový odpad, jako například plechovky od
konzerv, do speciálních pytlů a tyto jednou měsíčně umístit s pytli s papírem a plasty na
svozové místo. O této možnosti budou občané ještě informováni.
- Objemný odpad (nábytek, matrace, odpad, který se nevejde od popelnic) – občané
shromažďují a při sběrovém dnu odevzdají svozové firmě
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Nebezpečné složky komunálního odpadu (barvy, ředidla, obaly od barev, ředidel,
pohonných hmot, a podobně) - občané shromažďují a při sběrovém dnu odevzdají
svozové firmě
Elektroodpad vyřazené elektrospotřebiče (televize, lednice, vysavače, počítače, vrtačky a
podobně) - občané shromažďují a předávají na sběrné místo ve dvoře bývalé obecní školy
nerozebraný!!!!
Směsný komunální odpad – odpad, který zbývá po vytřídění, je ukládán do popelnic

Dne 11. prosince 2014, na svém zasedání, schválilo Zastupitelstvo obce Dunajovice Obecně
závaznou vyhlášku obce Dunajovice č. 2/2014, o poplatku za komunální odpad.
Touto vyhláškou je stanoven poplatek za komunální odpad pro rok 2015 ve výši 500,- Kč na
poplatníka. Poplatníkem je každá osoba, která produkuje odpad na území obce Dunajovice,
tedy i ti, kteří sice nemají v obci trvalý pobyt, ale trvale se zde zdržují ve svých
nemovitostech (například osoby s trvalým pobytem v Č. Budějovicích a zde žijí jako důchodci,
nebo odtud dojíždějí za prací do jiné obce a podobně).
Dne 11. prosince 2014, na svém zasedání, schválilo Zastupitelstvo obce Dunajovice Obecně
závaznou vyhlášku obce Dunajovice č. 3/2014, kterou se stanovuje úhrada vodného a
stočného ve dvousložkové formě, a cenu vodného pro rok 2015
Touto vyhláškou se stanovuje forma dvousložkové úhrady vodného a stočného, to je platba
288,- Kč + 15% DPH za rok, celkem 331,20 Kč, za vodovodní a kanalizační přípojku, tedy ve
stejné výši jako pro rok 2014
Cena vodného na rok 2015 zůstává ve stejné výši, jako v roce 2014, 29,60 Kč + 15% DPH,
celkem 34,04 Kč, za 1 m³ pitné vody z Vodovodu Dunajovice.
Cena stočného na rok 2015 byla předběžně vykalkulována ve výši 20,19 Kč + 15% DPH,
celkem 23,22 Kč, za 1 m³ vypuštěné odpadní vody. Cena stočného podléhá schválení Státním
fondem životního prostředí ČR, poskytovatelem dotace na stavbu „Kanalizace a ČOV
Dunajovice“. Kalkulace byla zaslána ke schválení. O ceně stočného budou občané a majitelé
nemovitostí informováni.
V kalkulaci stočného pro rok 2015 je kalkulováno se směrnými čísli ročního odběru vody,
tedy 36 m³ / rok / osoba. Nemovitostem, které mají studnu a nejsou odběrateli, nebo mají malé
odběry pitné vody z Vodovodu Dunajovice, bude vypočítáváno stočné z těchto směrných čísel
podle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
V případech vlastního zdroje pitné vody (studna apod.) se množství odpadních vod stanovuje
podle směrných čísel.
Poznámka: v odůvodněných případech může vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě jejich
provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, výše uvedená směrná čísla roční potřeby
snížit.

Všechny výše citované vyhlášky jsou vyvěšeny na úřední desce Obecního úřadu
Dunajovice a elektronicky zveřejněny na webu obce www.obecdunajovice.cz / Obecní
úřad / Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Obec Dunajovice přeje všem občanům a
majitelům nemovitostí v obci příjemné prožití
svátků vánočních, hodně štěstí, zdraví, osobní
spokojenosti a v roce 2015 mnoho úspěchů jak
v pracovním tak v osobním životě.
František Uhlíř

