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Svoz odpadů - TKO
Vážení spoluobčané,
mnoho z Vás jistě zaznamenalo, že vstoupila v platnost novela zákona o odpadech, včetně
prováděcích vyhlášek. Tyto změny vyvolaly úpravu výše poplatku za svoz odpadů a zvláště pak za
svoz TKO (tuhého komunálního odpadu). Vzhledem ke změnám, které nová legislativa přináší,
bylo nutné, abychom nastavili nový systém úhrady za odvoz TKO. Prioritou bylo, aby byl tento
systém úhrady v souladu se zákonem a neúměrně nezatížil rozpočet jednotlivých domácností.
Vzhledem k novele zákona již není možné stanovit poplatek za odvoz TKO za dům či domácnost,
ale je nutné brát v úvahu objem odváženého odpadu a počet členů domácnosti. Věřte, že nastavit
poplatek za svoz TKO tak, aby byl co možná nejvíce spravedlivý a zároveň v souladu s novou
legislativou nebylo jednoduché a zasedání zastupitelstva byla velmi bouřlivá.
Po pečlivém přepočtu množství vyprodukovaného TKO a konzultací s nadřízenými orgány státní
správy, obecní zastupitelstvo schválilo pro rok 2022 poplatek za svoz TKO ve výši 750,- Kč za
osobu pro občany (fyzické osoby) přihlášené k trvalému pobytu v naší obci a 1200,- Kč pro
vlastníky nemovitosti (byt, rodinný dům nebo stavba sloužící pro rodinnou rekreaci), ve které není
přihlášena žádná fyzická osoba) umístěné na území obce.
Poplatek bude možné zaplatit v hotovosti 3.1.2022, v době od 11:00 – 16:00 na Obecním úřadu,
kde si zároveň vyzvednete známku na popelnici.
Tento poplatek je také možné zaplatit převodem na účet obce – č.ú. 17523211/0100. Obyvatelé
Drásova a Cihelny uvedou jako variabilní symbol číslo popisné nemovitosti, obyvatelé Skalky
uvedou jako variabilní symbol číslo 5 a za ním číslo popisné nemovitosti (např. občan bydlící v č.p.
20 na Skalce má variabilní symbol pro platbu 520). Pokud se rozhodnete platit převodem, prosíme
proveďte tento převod z účtu až po 1.1.2022. Známku na popelnici je však nutné vyzvednout
3.1.2022 na Obecním úřadě.

Tříděný odpad
S cenou za odvoz TKO souvisí i míra třídění odpadu v obci. Pokud nám v obci poklesne množství
tříděného odpadu, zvýší se platby za odvoz TKO. Tedy, čím méně budeme všichni třídit, o to více
budeme příští rok, každý z nás platit za svoz popelnic. Proto bychom rádi poděkovali všem, kteří
zodpovědně třídí a tím pomáhají snižovat tyto náklady a prosíme, aby v tom i nadále pokračovali
prostřednictvím barevných kontejnerů umístěných ve všech částech obce. Na každém kontejneru
je napsáno, jaký druh odpadu do něj patří, bohužel často se stává, že do kontejnerů se dostává
jiný druh odpadu, což opět vede ke zvýšení plateb.
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Poplatky za psa a členský příspěvek SDH
Ve stejnou dobu, jako poplatky za popelnice, tedy 3.1.2022 od 11:00 do 16:00, se budou také
vybírat poplatky za psa. Poplatek je stejný, jako v loňském roce, tedy 100Kč za jednoho psa a
150Kč za druhého psa stejného majitele. Zároveň budou vybírány i členské příspěvky SDH.

Vyhlášky
Rádi bychom vás informovali o nových vyhláškách, které na území naší obce již vstoupili v platnost
nebo vstoupí v platnost v nejbližší době.
Vyhláška 1/2021 řeší problematiku nočního klidu a stanovuje dny, kdy se doba nočního klidu
nevymezuje.
Vyhláška 2/2021 se zabývá stanovením obecního systému odpadového hospodářství. Tento systém
je v obci již zaveden a tato vyhláška ho popisuje a informuje o třídění, svozu a kompostování.
Vyhláška 3/2021 zakazuje spalování suchých rostlinných materiálů v obci.
Vyhláška 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, o kterém vás
informujeme v hlavním článku tohoto zpravodaje
Se všemi výše zmíněnými vyhláškami se můžete podrobně seznámit na internetových stránkách
obce: www.drasov.eu

Parkování vozidel při zimní údržbě
Během zimního období může docházet k tomu, že zaparkované
automobily překáží technice údržby komunikací při odstraňování
sněhu. Podobný problém s průjezdem mají větší vozidla, například
popeláři nebo hasiči po celý rok.
Prosíme proto, abyste byli co nejvíce ohleduplní a pokud je to možné,
parkovali svá vozidla na svých pozemcích, případně tak, aby co
nejméně zasahovala do cest, křižovatek a ostatních míst, kde tato
technika jezdí, otáčí se nebo je nutné tam uklízet sníh.
Umožníte tím jak lepší údržbu komunikaci, dostupnosti obce pro
ostatní techniku a předejdete i možnému poškození vozidel jak svých,
tak obecních.

Ohňostroj
I přes složitou epidemickou situaci by obec Drásov ráda uspořádala silvestrovský ohňostroj. Zveme
vás tedy 31.12.2021 v 18:00 na obecní hřiště v Drásově, kde tento tradiční ohňostroj proběhne.
Pokud by byla zavedena nová vládní pravidla znemožňující tuto akci, budeme vás informovat přes
SMS.
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SDH
Valná hromada SDH – SDH Drásov svolává tradiční novoroční valnou hromadu, která se bude
konat 1.1.2022 v 16:00 hodin ve Zkrat Baru. Vzhledem k epidemickým a kapacitním opatřením je
tato valná hromada pouze pro členy SDH.
Nové vozidlo – SDH převzal od dodavatele Auto Trutnov vozidlo Ford Transit, na jehož pořízení
jsme získali dotaci od hejtmanky Středočeského kraje a MV ČR, jak jsme vás informovali
v předchozích vydáních Drásovského zpravodaje.

Svaz žen
27. listopadu Svaz žen uspořádal zahájení Adventu spojené s rozsvícením
vánočního stromu a lampionovým průvodem našich nejmenších občánků.
Vánoční strom, který před budovou obecního úřadu instalovali členové
našeho SDH, darovala obci rodina Pávových.
Jim i všem členkám Svazu žen a členům SDH, které a kteří se podíleli na
uspořádání tohoto slavnostního vstupu do období vánočních svátků, moc
děkujeme.

Dotace od MAS Brdy
Podařilo se nám získat dotaci od MAS Brdy, jejíž jsme součástí, na rekonstrukci střechy obecního
úřadu a hasičské zbrojnice ve výši ca 380 000Kč. V dotaci je i nákup ochranných obleků pro
zásahové družstvo SDH.
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Úprava koryta Kocáby
Ve spolupráci s Povodím Vltavy, s.p. se připravuje komplexní projekt úpravy koryta Kocáby na
Cihelně. Tato úprava by měla vést k zamezení zaplavování sousedících pozemků.

Kanalizace
Rádi bychom vás také informovali o novinkách v projektu obecní kanalizace. Povedlo se získat
další dotaci 900 000,- Kč na stavbu kanalizačního řadu a související stavby. Kanalizační řad je již
zkolaudován a bylo vydáno povolení zkušebního provozu ČOV.
Vzhledem k panujícím meteorologickým podmínkám bude oprava povrchů komunikací,
poškozených v souvislosti s výstavbou kanalizace, pokračovat na jaře.

Důležité kontakty
Pokud máte jakýkoliv dotaz, připomínku nebo
návrh ohledně obce, nebojte se a neváhejte
nás navštívit na obecním úřadě případně nám
zavolejte a nebo napište.
Obecní úřad Drásov
Drásov 11
26101 Příbram
Úřední hodiny
Středa
17:00 – 19:00
nebo jinak po telefonické domluvě!
kancelář obce telefon: 318 690 127

CZECHPOINT
Přihlášení k trvalému pobytu pouze po
telefonické domluvě.
Úterý 16:00 – 17:00
Zastupitelé:
Zdeněk Vrátný
z.vratny@drasov.eu
Petra Černohorská
tel. 776 156 755
p.cernohorska@drasov.eu
Ivana Matějů
i.mateju@drasov.eu
Josef Kratochvíl
j.kratochvil@drasov.eu
Martin Vostárek
m.vostarek@drasov.eu
Jaroslav Růžička
j.ruzicka@drasov.eu
Libor Jandera
l.jandera@drasov.eu
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