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   Informace 
                 Obecního úřadu v Lažánkách 
                                                       únor 2010 

 

ODPADOVÉ  HOSPODÁŘSTVÍ 
 

Také letos pro naši obec svoz a likvidaci odpadu zajišťuje firma Technické služby Velká Bíteš s.r.o. 
s termíny pravidelných svozů zbytkového domovního odpadu ukládaného do popelnic v dosavadním 
zavedeném čtrnáctidenním režimu, tzn. každý lichý čtvrtek. 
 

Tříděný odpad (sklo, plasty, papír) ukládaný do kontejnerů ve sběrných hnízdech bude svážen průběžně. 
 

Jarní termín mimořádného svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu byl stanoven  na sobotu 
27. března 2010 s centrálním sběrným místem u kašny v době od 7:00 do 12:00 hod. 

 

O sběr kovového šrotu se i v letošním roce postará oddíl fotbalistů, termín bude včas oznámen. 

 

P r i o r i t n í m   p o ž a d a v k e m   z ů s t á v á   t ř í d ě n í   d o m o v n í h o   o d p a d u   

Zvyšování sazby poplatků lze zastavit pouze důsledným tříděním recyklovatelných složek odpadu 
z domácností, jehož přínosem je snižování objemu „zbytkového směsného domovního odpadu“ 
ukládaného do popelnic. Přidělování registračních popelnicových známek je sice pro uživatele bezplatné, 
ale od souhrnného přepočtu na celkový objem sváženého odpadu se odvíjí náklady na odpadové 
hospodářství zatěžující obecní rozpočet. Zavedený systém registrace popelnic je spolehlivým měřítkem 
rozlišení přístupu domácností k ekologické likvidaci odpadu a neomylně odhaluje hříšníky, kterým je 
každodenní činnost „separace návratných složek z vyprodukovaného domovního odpadu“ buď cizí, nebo 
zde mají jisté rezervy. Nechceme pro nemovitosti zavádět striktní tabulky povoleného počtu popelnic, na 
které jsme narazili při mapování zkušeností odpadových hospodářů v obcích podobných té naší, přesto 
jsme se dohodli na doporučeném maximálním množství registrovaného zbytkového odpadu dle počtu 
poplatníků na nemovitost v poměru: 

1 -3 poplatníci = max. 1 popelnice 110 (120) litrů 

     4 – 6 poplatníků = max. 2 popelnice (příp. 1 nádoba 240 litrů) ..... 

Požadování registrace dvou popelnicových nádob pro menší než čtyřčlennou domácnost nemůže obstát 
zdůvodňováním nutného vyčlenění jedné popelnice pouze na žhavý popel. Pro jednoduché a bezpečné 
řešení postačí, když po vyroštování z kamen horký obsah popelníků před uložením do popelnice necháme 
zchladnout např. v plechovém kbelíku na dvoře ...   
 

K vytvoření lepších podmínek pro realizaci požadovaných ekologických návyků našich občanů s cílem 
důsledného třídění domovního odpadu bude rozšířen počet sběrných stanovišť separovaných komodit 
„sklo, papír, plasty“. Ke stávajícím třem (u obchodu, u kašny, v Holasicích) přibude do půl roku další 
sběrné hnízdo na začátku Nové ulice naproti nového parkoviště u dětského hřiště. 
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POPLATKY 
Z m ě n u  přináší Obecně závazná vyhláška č.1/2009 o místním poplatku za odpad. Dle ní na základě 
rozúčtování skutečných nákladů za svoz komunálního odpadu v uplynulém roce dochází od 1.1.2010 k 
navýšení poplatku o 50,- Kč; nová sazba tedy činí 450,- Kč na jednoho poplatníka/rok (stávající výše 
ostatních místních poplatků se nemění: za napojení na dešťovou kanalizaci = 50,-Kč, za držení jednoho 
psa = 100,-Kč, za druhého a každého dalšího psa = 150,-Kč). 

Místní poplatky lze uhradit složenkou, bankovním převodem (č.ú. 8520641/0100) nebo přímou platbou. 
Vybírání místních poplatků v hotovosti budou provádět pracovnice u přepážky na OÚ od 22.2. do 26.2., 
(celý týden od 8:00 do 14:00 hod., ve středu navíc od 16:30 do 18:00 hod), a dále v úřední hodiny 
v pondělí a ve středu. Splatnost poplatků je do konce měsíce března 2010.                                                                                                               
                                                      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Vodárenská akciová společnost., divize Brno – venkov stanovila pro odběratele novou sazbu vodného 
platnou od 1.1.2010, která činí 28,50 Kč za 1.000 litrů vody (+ 10 % DPH = 31,35 Kč). 

 

HUMANITÁRNÍ  SBÍRKA 
vyhlášená Občanským sdružením Diakonie Broumov se v naší obci uskuteční ve středu 14.dubna 2010 
v době mezi 16:30 až 18:00 hod. v kotelně ZŠ Lažánky. Od dárců se pro charitativní účely přijímá tento 
sortiment:                                                                                                                                              
   -    oblečení dámské, pánské, dětské 

- lůžkoviny, ručníky, utěrky, záclony 

- látky – metráž (minimální velikost 1m2, nikoli odstřižky)  

- peří, přikrývky, polštáře, deky 

- domácí potřeby (nádobí, sklo – vše nepoškozené) 

- obuv (nepoškozená, funkční) 

Přijímat nemůžeme  z ekologických a zdravotních důvodů zboží a věci, které se při transportu snadno 
poškozují, mohou se kazit, případně poškozením uvolňovat nebezpečné zplodiny, např. 

� ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku  
� nábytek, matrace, koberce  
� jízdní kola, dětské kočárky 
� znečištěný, vlhký a plesnivý textil 
 

Nepoškozené a funkční věci, prosím, odevzdávejte zabalené v dobře převázaných plastových pytlích 
nebo uzavřených kartonových krabicích.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POVINNÉ  OČKOVÁNÍ  PSŮ  PROTI  VZTEKLIN Ě 
předepsané zákonem č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících předpisů, také 
letos pro naši obec zajistí tišnovská veterinární ordinace MVDr. Viktora Dvořáka. Hromadná vakcinace 
proběhne v sobotu 24.dubna 2010 od 15:00 hod. před OÚ v Lažánkách. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  


