Dunajovická
kachna
Obecní informační občasník

1/duben 2015

A NEB OBECNÍ NOVINY DO KAŽDÉ RODINY

Poplatek za komunální odpad
Poplatek za komunální odpad pro rok 2015 zůstává ve stejné výši, tj. 500,- Kč na poplatníka /
rok, tak jako v roce 2014 a 2013. Platbu poplatku jsou poplatníci povinni uhradit do 31. 3. 2014
buď hotově do pokladny obce, nebo převodem na účet obce č. 2200004371/7940, variabilní
symbol je číslo popisné.
Jsou ještě občané nebo majitelé nemovitostí, kteří nemají zaplacený poplatek za komunální
odpad. Poplatek se nevztahuje jenom na směsný odpad (vývoz popelnic), ale také na
velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad, tříděný separovaný odpad.

Žádám všechny, kteří nemají uhrazen poplatek za komunální odpad, aby jej
uhradily nejpozději do 17.4.2015. Poté bude předána agenda poplatků právní
firmě k vymáhání.
Sběrový den

Sběrový den bude probíhat již tuto sobotu, dne 18. 4. 2015 od 8:00
hodin do 10:00 hodin u obecního úřadu. Každý občan, nebo majitel
nemovitosti, dopraví svůj odpad na náves v rozmezí těchto hodin a
předá jej svozové firmě.
Dopad, který lze předat:
NEBEZPEČNÝ odpad např.: zářivky, úsporné žárovky, teploměry, olověné
akumulátory z osobních vozidel, suché články (monočlánky), barvy, laky, mořidla, tmely,
lepidla a obaly s jejich zbytky, ztvrdlé štětce, znečištěné piliny, obaly od rozpouštědel,
kyselin, hydroxidů, pesticidů, detergentů, odmašťovacích přípravků a jejich zbytky,
vyjeté motorové oleje, mastné hadry...
- VELKOOBJEMOVÝ odpad např.: matrace, koberce, linolea, pneumatiky bez disků,
WC mísy, umyvadla, elektrické bojlery, kočárky, křesla, gauče, starý nábytek, staré
oděvy, boty apod.
- Bude také vybírán použitý a nepotřebný TEXTIL. Každý občan musí před odevzdáním
textil zabalit do pytle či PE tašky. Mezi použitý a nepotřebný textil PATŘÍ např.:
ošacení, ložní prádlo, záclony, ručníky, bytový textil, ubrusy apod.
Mezi použitý a nepotřebný textil NEPATŘÍ např.: koberce, matrace, molitan, obuv a
znečištěné textilie.
Elektroodpad bude vybírán POUZE ve dvoře školy od 8:00 hod. do 10:00 hod. dne 18. 4.
2015. Každoročně se stává, že elektroodpad je předáván svozové firmě. U svozové firmy
obec musí zaplatit za odvoz, odvoz ze sběrného místa ve dvoře školy je pro obec zdarma.
Prosím, pochopte to!!!
ŽELEZO se tentokrát NEBUDE sbírat, dobrovolní hasiči mají na sobotu 18.4.2015
naplánovaný jiný program - úprava lomu na Dunajovické hoře. Bude stanoven jiný termín svozu
železa. Kovový odpad (plechovky od nápojů, konzerv, drobný kovový odpad), takový, který se
vejde do otvoru sběrné nádoby, lze průběžně vhazovat do sběrné nádoby (kontejneru, zvonu)
umístěného na návsi vedle nádob na bílé a barevné sklo.
-

Na dřevní odpad ze zahrad, trávu a obdobný biologický odpad bude v obci jeden víkend
v květnu (před poutí) po dohodě se společností Marius Pedersen, a. s. instalován kontejner na

svoz tohoto odpadu. Datum přistavení kontejneru závisí na počasí a množství trávy –
biologického odpadu. Občané budou včas informováni.
Fritovací oleje a tuky - již od podzimu roku 2014 jsou v obci umístěny 2 zelené popelnice
s otvorem ve víku, do kterých jsou občané povinni odkládat použité jedlé oleje a tuky. Použitý
tuk slijte do plastové lahve, uzavřete víčkem a lahev vhoďte do nádoby na tuk. Jedna nádoba je
umístěna na návsi u kontejnerů na sklo a kovový odpad, druhá je umístěna na křižovatce odbočce ze silnice do Třeboně k bytovkám u kontejneru na barevné sklo.
Od ledna roku 2015 je účinná nová Obecně závazná vyhláška Obce Dunajovice č. 1/2014 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na území obce Dunajovice. Legislativa nařizuje třídění odpadu, vyhláška
třídění usměrňuje na území obce. Komunální odpad je dělen na:
- Papír - papírové obaly, kartony, noviny, časopisy, a podobně – modré pytle
- Plasty – PET lahve, igelitové obaly, kelímky od smetany, jogurtů, polystyrén, fólie, a podobně,
Obaly od potravin je třeba vymývat, nevhazovat se zbytky jídla. – žluté pytle
- Nápojový karton – krabice od trvanlivého mléka, smetany, vína, džusů, a podobně.- žluté
pytle
- Jedlý olej – viz výše, v PET lahvích do sběrné nádoby na jedlý tuk
- Kovový odpad – viz výše, plechovky od nápojů, plechovky od konzerv pro psi, kočky, od
potravinových konzerv, vždy vhazovat vymyté, sešlápnuté. – šedý kontejner na návsi
- Biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a veřejné zeleně – tráva, plevele, zbytky rostlin,
květin, odpad z kuchyně (slupky z jablek, okurek, cibule, mrkve a podobně), nepatří tam zbytky
z masa a masných výrobků. Dle vyhlášky je každý povinen svůj biologicky rozložitelný odpad
kompostovat na vlastním pozemku. Konečně již snad do května 2015 budou občanům předány
kompostéry. Obec je získá od Svazu měst a obcí Jihočeského kraje, který podal žádost o dotaci ze
Státního fondu životního prostředí ČR. Díky dotaci sice obec ušetří, ale je to zdlouhavé.
- Objemný odpad – viz výše, odpad si občan shromažďuje ve své nemovitosti, poté jej předá
svozové firmě při sběrovém dnu.
- Nebezpečný odpad – viz výše, barvy, ředidla, zářivky, baterie, a podobně, odpad si občan
shromažďuje ve své nemovitosti, poté jej předá svozové firmě při sběrovém dnu
- Elektroodpad – vyřazené lednice, pračky, televize, počítače, mobilní telefony, myčky,
elektromotory, a podobně, vždy celé, „nevybrakované“, elektroodpad lze předávat po celý rok do
dvora školy zaměstnanci obce.
Po vytřídění výše uvedených druhů komunálního odpadu zbývá SMĚSNÝ ODPAD, který
patří do popelnice.

Děkujeme, že třídíte odpad, má to vliv na výši Vašeho poplatku za komunální
odpad.
Smlouvy na vodné a stočné
Právní firma zpracovává pro Obec Dunajovice odběratelské smlouvy na vodné a stočné. Úhrada
vodného se vztahuje na odběratele pitné vody z Vodovodu Dunajovice, úhrada stočného se
dotýká všech nemovitostí, které jsou, nebo mohou být připojeny na kanalizaci. To znamená,
nemovitosti, které mají možnost se připojit na kanalizační řad v blízkosti své nemovitosti,
jsou povinny se připojit na tento řad. V obci kromě nemovitostí č.p. 101 a 94 mají všechny
nemovitosti možnost se napojit. Prosím, majitelé nemovitostí, berte tuto informaci vážně. Ze
zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu vyplývá, že je-li v obci centrální ČOV,
jsou povinny se všechny nemovitosti napojit na centrální ČOV.
Ty nemovitosti, které jsou napojeny na kanalizaci přes domovní septiky, jsou povinny tyto
septiky vyčerpat, odvézt sedimenty do ČOV Třeboň, septik zasypat, propojit kanalizační
potrubí – přípojku přímo do kanalizačního řadu. Toto ukládá každému majiteli nemovitosti
Kanalizační řád obce Dunajovice. Prosím, majitelé nemovitostí, berte tuto informaci vážně.
Obec Dunajovice bude, pravděpodobně v měsíci červnu, stavět poslední kanalizační řad na
splaškovou kanalizaci, která bude odvádět splaškové vody od č.p. 101 a 94 do ČOV Dunajovice.
František Uhlíř

