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Změna místního poplatku za komunální odpad 

    Jak již zcela jistě všichni víte ze sdělovacích prostředků, dochází ke

za likvidaci odpadů. Zdražuje skládkování odpadu, lze očekávat nárůst cen i 

s ohledem na zvyšování cen energií, pohoných hmot a lidské práce.

výše poplatků za odpad od ob

zvyšují. Obec tak každoroč

rozpočtu. Dle předpokladů se cena za likvidaci tuhého komunálního odpadu 

zvýší v nejbližších letech až čtyřnásobně. 

541/20 Sb., v platném znění o odpadech

poplatků za odpad, který je obec nucena dodržet. Společnost, která nám vývoz 

odpadu zabezpečuje, končí s

být zaveden systém výběru poplatku na osobu

nebo v obci vlastní nemovitost / např. rekreační objekt/. 

úpravu a ceny za likvidaci komunálního odpadu musíme respektovat a reagovat 

na ně. O výši poplatku není zatím rozhodn

nákladů obce v loňském a letošním roce. O 

odpadech rozhodne zastupitelstvo na svém prosincovém zasedání. Do 

budoucnosti můžeme výši poplatku ovlivnit tříděním odpadu a snahou o jeh

nejmenší produkci. Chápeme, že tímto dojde, zvláště u vícečlenných rodin, 

k výraznému skokovému zdražení, proto se budeme snažit nabídnou

úhrady poplatků ve splátkách
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Změna místního poplatku za komunální odpad 

zcela jistě všichni víte ze sdělovacích prostředků, dochází ke

Zdražuje skládkování odpadu, lze očekávat nárůst cen i 

ohledem na zvyšování cen energií, pohoných hmot a lidské práce.

výše poplatků za odpad od občanů pokryvá jen část nákladů

Obec tak každoročně hradí podstatnou část těchto

rozpočtu. Dle předpokladů se cena za likvidaci tuhého komunálního odpadu 

nejbližších letech až čtyřnásobně. Od 1.1.2022, dle 

platném znění o odpadech, dochází k úpravě systému výběru 

poplatků za odpad, který je obec nucena dodržet. Společnost, která nám vývoz 

odpadu zabezpečuje, končí s distribucí známek na popelnice. Nově tedy musí 

tém výběru poplatku na osobu, která je trvale přihlášená v

obci vlastní nemovitost / např. rekreační objekt/. 

úpravu a ceny za likvidaci komunálního odpadu musíme respektovat a reagovat 

O výši poplatku není zatím rozhodnuto, ale bude vycházet ze skutečných 

a letošním roce. O jeho výši  a schválení 

odpadech rozhodne zastupitelstvo na svém prosincovém zasedání. Do 

budoucnosti můžeme výši poplatku ovlivnit tříděním odpadu a snahou o jeh

Chápeme, že tímto dojde, zvláště u vícečlenných rodin, 

výraznému skokovému zdražení, proto se budeme snažit nabídnou

ve splátkách. 

Děkujeme za pochopení! 
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Změna místního poplatku za komunální odpad  

zcela jistě všichni víte ze sdělovacích prostředků, dochází ke zvýšení cen 

Zdražuje skládkování odpadu, lze očekávat nárůst cen i 

ohledem na zvyšování cen energií, pohoných hmot a lidské práce. Stávající 

část nákladů, které se neustále 

ně hradí podstatnou část těchto výdajů ze svého 

rozpočtu. Dle předpokladů se cena za likvidaci tuhého komunálního odpadu 

dle nového zákona č. 

úpravě systému výběru 

poplatků za odpad, který je obec nucena dodržet. Společnost, která nám vývoz 

distribucí známek na popelnice. Nově tedy musí 

, která je trvale přihlášená v obci 

obci vlastní nemovitost / např. rekreační objekt/. Současnou právní 

úpravu a ceny za likvidaci komunálního odpadu musíme respektovat a reagovat 

uto, ale bude vycházet ze skutečných 

a schválení nové vyhlášky o 

odpadech rozhodne zastupitelstvo na svém prosincovém zasedání. Do 

budoucnosti můžeme výši poplatku ovlivnit tříděním odpadu a snahou o jeho co 

Chápeme, že tímto dojde, zvláště u vícečlenných rodin, 

výraznému skokovému zdražení, proto se budeme snažit nabídnout i formu 



Pozvánky na kulturní 

BAZAR oblečení, hraček, potřeb pro děti a nejen to

se uskuteční v sobotu 18.9.2021 od 9

kontakt : p. Lobodášová 722

vystoupí v sobotu 18. září 2021 od 17.30 hodin u fotbalového hřiště

 

 

V neděli 26.9.2021 se uskuteční 13.ročník turistického pochodu   

a  cyklistické vyjížďky 

Start je v 9-10 hodin na sokolském hřišti v

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V
Zveme rodiče, bývalé žáky i širokou veřejnost  na prohlídku nově 

zrekonstruovaných prostor

návštěvníky otevřou ve čtvrtek 21. října 2021 od 16 

Všichni jste srdečně 
 

Obecní úřad děkuje obyvatelům Poborovic za vzornou 
spolupráci při budování místního vodovodu.

                                                                                                     

 

Pozvánky na kulturní a sportovní akce

 

oblečení, hraček, potřeb pro děti a nejen to

sobotu 18.9.2021 od 9-12 hodin v hasičské zbrojnici v

kontakt : p. Lobodášová 722 003 846, p.Havlíčková 776
 

CIRKUS PACIFIC  

sobotu 18. září 2021 od 17.30 hodin u fotbalového hřiště

 v Bezděkově 

 

neděli 26.9.2021 se uskuteční 13.ročník turistického pochodu   

a  cyklistické vyjížďky „Bezděkovské kolečko“

10 hodin na sokolském hřišti v 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZŠ BEZDĚKOV
Zveme rodiče, bývalé žáky i širokou veřejnost  na prohlídku nově 

prostor v základní škole Bezděkov, které se pro 

návštěvníky otevřou ve čtvrtek 21. října 2021 od 16 

Všichni jste srdečně zváni ! 

PODĚKOVÁNÍ 
Obecní úřad děkuje obyvatelům Poborovic za vzornou 

spolupráci při budování místního vodovodu.

                                                                                                     
 

akce 

oblečení, hraček, potřeb pro děti a nejen to 

hasičské zbrojnici v Bezděkově 

846, p.Havlíčková 776 699 818 

sobotu 18. září 2021 od 17.30 hodin u fotbalového hřiště 

neděli 26.9.2021 se uskuteční 13.ročník turistického pochodu   

„Bezděkovské kolečko“ 

 Bezděkově 

 

ZŠ BEZDĚKOV 
Zveme rodiče, bývalé žáky i širokou veřejnost  na prohlídku nově 

základní škole Bezděkov, které se pro 

návštěvníky otevřou ve čtvrtek 21. října 2021 od 16 – 19 hodin. 

Obecní úřad děkuje obyvatelům Poborovic za vzornou 
spolupráci při budování místního vodovodu. 

                                                                                                      



 

Svoz objemného odpadu 

Kontejnery pro jarní svoz objemného odpadu z domácností  budou přistaveny na 
těchto obvyklých místech : 

v Bezděkově u hasičské zbrojnice a v Korytech na návsi u Kloudů 
od pátku 26.11. do neděle 28.11. 2021 

Pozor ! Do těchto kontejnerů nelze ukládat nebezpečný odpad a vyřazené elektrozařízení. 

POZOR !!!!!!  V ětve stromů a keře  vedle kontejnerů neodkládejte!  

Využijte obvyklá stanoviště pro bioodpad v Bezděkově u Schwinnu a 
v Korytech u tesárny. 

Bezplatný sběr nebezpečných odpadů 
Tato akce se uskuteční v sobotu 27.11.2021 dle následujícího časového 
harmonogramu: 

08:00 – 08:15 Koryta 

08:20 – 08:45  Bezděkov 

Přijímány budou následující druhy odpadů: 
- Léky všeho druhu včetně mastí a roztoků 
- Zbytky starých barev, znečištěné plasty a plechovky od barev 
- Zářivky, výbojky, televizory, rádia, pračky 
- Všechny druhy baterií, akumulátorů a autobaterií včetně náplní 
- Upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách 
- Lednice 
- Pneumatiky – osobní 

 
Neodkládejte odpady na stanovištích, vyčkejte na příjezd 

sběrných vozů! 
 

                                                          



 

Z činnosti obecního úřadu 

 

     V letošním roce zastupitelstvo naplánovalo tři velké investiční akce, jejichž 

realizace již proběhla a nebo se již chýlí ke konci. V červnu začala výstavba 

vodovodu do Poborovic. Vodovod je hotový, v současné době se bude 

opravovat asfaltový povrch silnice po výkopech. Obec žádala na tento projekt o 

dotaci. Jedním z kritérií dotace bylo i připojení minimálně 50-ti trvale 

přihlášených obyvatel. To bohužel náš projekt nesplňoval, a proto obec dotaci 

nezískala. V červenci byla zahájena rekonstrukce školy. Nevyužívaný byt 

školníka, který byl ve špatném technickém stavu, byl přestavěn na dvě třídy 

družiny, výdejnu obědů a jídelnu. Rekonstruovány byly chlapecké záchody 

v přízemí, vzniklo WC pro vozíčkáře a před hlavním vchodem rampa. Na tuto 

rekonstrukci navazovala výstavba nového parkovacího stání s posunutím 

autobusové zastávky a vybudování vjezdu ke škole pro distribuci obědů. Na 

parkovací stání obec získala dotaci od Plzeňského kraje ve výši 380 000,- Kč. O 

dotaci na rekonstrukci školy, o kterou obec žádala v Programu rozvoje venkova 

MAS Ekoregionu Úhlava, bude rozhodnuto v lednu příštího roku. Dalším 

projektem, který byl zahájen, je rekonstrukce objektu bývalé firmy SCHWINN. 

V objektu vznikne nový obecní úřad, knihovna, ordinace veteriny, kadeřnictví a 

kulturní sál. Vzhledem k situaci na stavebním trhu a cenám stavebního materiálu 

bude přestavba dokončena v příštím roce. 

   Před hřbitovem byla upravena plocha u hřbitovní zdi, pokračovat s úpravami 

se bude i přímo na hřbitově. V plánu jsou vápencové cestičky a schody na pravé 

straně hřbitova. Protože se však jedná o místa, kde nelze použít mechanizaci a 

vše se bude muset kopat ručně, žádáme o vaše strpení. Obec též nechala 

zpracovat projekt na rekonstrukci chodníku od pomníku ke škole. Nyní čekáme 

na vydání stavebního povolení. V Tetěticích byla přeložena část vodovodu do 

obecní cesty, která byla následně opravena po celé své délce. Pokud bude příští 

týden příznivé počasí, proběhne pročištění části korytského potoka. Na Vítané je 

naplánována stavba gabionů kolem kontejnerů na tříděný odpad. Bohužel 

momentálně gabiony na thu nejsou a stavba se zřejmě posune. 

   Pokud i Vy máte nápad, jak život v naší obci zlepšit, určitě Vaše podněty 

přivítáme.                                                            Obecní úřad Bezděkov 


