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Z radnice
VOLBY V LETOŠNÍM ROCE
Vážení spoluobčané,
rok 2010 je rokem volebním. Čekají nás jednak parlamentní volby, které se konají v termínu
28. a 29. května, ale také volby komunální, spojené se senátními, v předpokládaném termínu 15. a
16. října. Hlavně komunální volby jsou pro naši obec důležité. Na nové zastupitelstvo obce čeká
hodně práce díky tomu, že v naší obci je stále co zlepšovat. Proto je nutné, aby kandidáti do
zastupitelstva obce, ať to bude sdružení, strany nebo i jednotlivci, Vám předložili ve svých
programech jasné návrhy, co chtějí za čtyři roky volebního období v naší obci udělat, změnit, kde
na to vzít peníze atd. Na vás pak bude, abyste si na základě těchto volebních programů vybrali do
zastupitelstva obce ty kandidáty, kteří budou nejvíce splňovat Vaše představy, jak by naše obec měla
vypadat.
Pevně věřím, že zájemců o práci v zastupitelstvu obce bude hodně a Vám se tak bude lépe
z kandidátů vybírat.
Karel Dostálek

SNĚHOVÁ KALAMITA - PODĚKOVÁNÍ
Letošní zima nás trápí nízkými teplotami, ale hlavně velkým množstvím napadaného sněhu,
který ztěžuje v naší obci zimní údržbu jak komunikací, tak i chodníků. Měl jsem možnost projet si
hodně obcí v našem regionu a tak mohu srovnávat kvalitu zimní údržby mezi nimi. Naše obec
z tohoto srovnání vychází velmi dobře, a tak využívám této příležitosti a děkuji všem těm, kteří se o
to zasloužili. Tedy panu Jiřímu Velasovi, panu Františku Andresovi ml., ale také Vám ostatním,
kteří jste neváhali a vzali si lopatu nebo hrablo do ruky a odklidili sníh před svými rodinnými domy
z chodníku nebo komunikace. Díky Vám všem zatím zimní počasí zvládáme.
Karel Dostálek

ZMĚNA V LIKVIDACI KOMUNÁLNÍHO ODPADU V NAŠÍ OBCI
Od 1. dubna tohoto roku dojde k výrazné změně ve svozu komunálního odpadu v naší obci.
Jenom pro přehlednost bych připomněl, jak tento systém funguje.
Platná obecně závazná vyhláška č. 3 z roku 2003 o nakládání s komunálním a stavebním
odpadem definuje základní pojmy, jako např. co je komunální odpad, kdo je původcem odpadu, ale
také pro koho je tato vyhláška závazná. Závazná je pro všechny fyzické osoby
a) mající na území obce trvalé bydliště,
b) na území obce se zdržují,
c) v obci vlastní nebo jsou spoluvlastníky rodinných a bytových domů (bytů), staveb pro
individuální rekreaci, garáží a zahrad.
Dále jsou v této vyhlášce uvedeny všeobecné povinnosti mimo jiné, že fyzické osoby, podle
čl. I, odst. 2, písm. a) – c) této vyhlášky, jsou povinny uhradit poplatek za svoz a likvidaci odpadů
obci a to ve smyslu vyhlášky o místním poplatku, která je schvalována zastupitelstvem obce každý
rok a stanovuje výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci na další rok. V této vyhlášce o místním
poplatku za poplatníka a kalendářní rok se také uvádí z čeho je tento poplatek tvořen. Je tvořen z
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a) částky 250 Kč za poplatníka a kalendářní rok,
b) částky xxx Kč za poplatníka a kalendářní rok, jejíž výše je stanovena na základě skutečných
nákladů obce Jíloviště předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.
Rozúčtování této částky je stanoveno v příloze č. 1 této vyhlášky, která je její nedílnou
součástí.
Do dubna tohoto roku si společnost AVE, s.r.o., která sváží komunální odpad v naší obci,
účtovala paušální počet vyvezených 110 l sběrných nádob v počtu 175 ks za týden, i když jejich
skutečný počet se pohyboval kolem 190 ks za týden. Bylo tak možné, že někteří majitelé rodinných
domů si mohli nechat vyvážet dvě i více 110 l (120 l) sběrných nádob, ale obec je všechny neplatila.
Pro společnost AVE, s.r.o. byl tento paušál nevýhodný a proto navrhla změnu.
Od 1. dubna tohoto roku bude tedy zaveden nový systém, kdy budou vyvezeny pouze ty
sběrné nádoby, které budou opatřeny čárovým kódem, a obec bude platit svozové firmě skutečný
počet vyvezených sběrných nádob.
Je proto důležité, abychom si uvědomili že,
1. na dvě osoby připadá vývoz max. jedné 110 l (120 l) sběrné nádoby za týden. Jsem
přesvědčen, že v případě důsledného třídění komunálního odpadu vychází vývoz sběrné
nádoby max. jednou za 2 týdny, a proto je nutné třídit komunální odpad a sběrnou nádobu
přistavit ke svozu až tehdy, kdy bude zcela zaplněna komunálním odpadem,
2. není možné, aby majitel rodinného domu, ve kterém jsou hlášeny k trvalému pobytu pouze
dvě osoby, měl 240 l sběrnou nádobu, která je vyvážena jednou týdně,
3. nebude možné nechávat sběrnou nádobu na ulici před rodinným domem, ale její majitel ji
musí po jejím vyprázdnění uklidit na svůj pozemek,
4. fyzická osoba v obci trvale hlášená může zaplatit místní poplatek za svoz komunálního
odpadu pouze v maximální výši 500,- Kč za rok,
5. obec na základě výše uvedené vyhlášky nemůže od fyzické osoby vybrat vyšší částku
místního poplatku, i když by fyzická osoba chtěla,
6. vyšší náklady za svoz komunálního odpadu musí obec hradit ze svého rozpočtu.
Zastupitelstvo obce na zasedání č. 33, které se koná 24. 2. 2010 bude schvalovat pravidla
svozu komunálního odpadu v naší obci v tomto roce. S těmito pravidly budete seznámeni během
měsíce března.
Zastupitelstvo obce si je také vědomo, že tento systém svozu komunálního odpadu není
dobrý, a proto novému zastupitelstvu připraví a předloží v různých variantách návrhy jiných
systémů svozu komunálního odpadu a to potom vybere tu nejvýhodnější.
Karel Dostálek

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD V ROCE 2010
V obecně závazné vyhlášce č. 4/2009, schválené na zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12.
2009 se stanovila výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na rok 2010.
Tento místní poplatek je stanoven ve výši 500,- Kč za poplatníka a kalendářní rok a je tedy
stejný jako v roce 2007, 2008 a 2009. Sazbu tohoto místního poplatku tvoří částka 250,- Kč za
poplatníka a kalendářní rok a částka 250,- Kč za poplatníka a kalendářní rok, která je stanovena na
základě skutečných nákladů za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v naší obci
předchozího roku, tedy roku 2008.
Skutečné náklady obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu byly v roce 2008 na
osobu 534,- Kč (v roce 2007 to bylo 512,- Kč na osobu). Celkové náklady v roce 2008 byly na
území obce Jíloviště ve výši 420 272,- Kč (v roce 2007 byly ve výši 402 080,- Kč). Počet fyzických
osob, které měly v obci v roce 2008 trvalý pobyt, byl 617 (613 v roce 2007) a počet fyzických osob,
které měly ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci byl 170 v roce 2008
(172 v roce 2007).
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Jenom pro srovnání, v roce 2006 byly skutečné náklady obce na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu 536,- Kč na osobu, celkové náklady 416 703,- Kč, počet fyzických osob, které
měly v obci trvalý pobyt 605 a počet fyzických osob, které měly v obci ve vlastnictví stavbu,
určenou nebo sloužící k rekreaci 172.
Ještě jedna informace může být pro vás zajímavá. Dlužná částka za nevybrané místní
poplatky v roce 2005 činila 6 300,- Kč, v roce 2006 byla ve výši 9 500,- Kč, v roce 2007 ve výši
16 792,- Kč, v roce 2008 ve výši 10 250,- Kč a v roce 2009 ve výši 12 917,- Kč.
Karel Dostálek

POPLATKOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010
1. Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů ve výši 500,-- Kč za poplatníka a kalendářní rok je splatný
nejpozději do 31. března 2010.
2. Místní poplatek ze psů je povinen zaplatit držitel psa dle odpovídající sazby nejpozději do 30.
dubna 2010.
Sazby poplatku ze psů činí ročně:
a) za prvního psa
250,-- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa
375,-- Kč
c) za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů anebo poživatel sirotčího
důchodu
70,-- Kč
d) za druhého a každého dalšího psa, jehož vlastníkem je osoba uvedená v písmenu c)
100,-- Kč
Poplatky uhraďte:
o poštovní poukázkou, která je k vyzvednutí na OÚ Jíloviště,
o hotově do pokladny správce poplatků,
o bezhotovostním převodem na běžný účet obce č. 174002065/0300 u ČSOB, a. s., pobočka
Praha – Perla, variabilní symbol u poplatku za komunální odpad 1337XXX (chataři
13375XXX) a poplatku ze psů 1341XXX (místo X doplňte své číslo popisné, chataři číslo
evidenční).
V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na OÚ Jíloviště, telefon 257 730 274.
Děkuje Váš obecní úřad

SCHVÁLENÉ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO NA ROK 2010
Zastupitelstvo obce Jíloviště schválilo na svém zasedání č. 29/2009 výši vodného a
stočného na rok 2010. Odsouhlasené vodné je ve výši 37,50 Kč/m³ a stočné 27,79 Kč/m³ včetně
10% DPH. V roce 2010 tedy zaplatíme celkem za vodné a stočné 65,29 Kč za m³ včetně DPH.
VAK Beroun a.s. předložil zastupitelstvu obce návrh kalkulace vodného a stočného na rok 2010 ve
třech variantách.
návrh I., cena vč. 10%
DPH

návrh II., cena vč. 10%
DPH

návrh III., cena vč. 10%
DPH

vodné

stočné

vodné

stočné

vodné

stočné

36,67

26,99

36,67

27,95

37,50

27,79
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roční nájemné 551 tis.

roční nájemné 580 tis.

roční nájemné 600 tis.

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo návrh č. III., a to z toho důvodu, že nárůst ceny není dramatický a
obec díky ročnímu nájemnému ve výši 600 tis. bude moci daleko lépe i finančně zvládnout nutné
stavební a technologické práce na úpravně vody a vodojemu.
Pro srovnání uvádím ceny vodného a stočného v roce 2008 a 2009.

Vodné
Stočné
Celkem

Kč/m3 vč. DPH (9%)
v roce 2008
36,34
25,66
62,00

Kč/m3 vč. DPH (9%)
v roce 2009
36,34
25,66
62,00

Kč/m3 vč. DPH (10%)
v roce 2010
37,50
27,79
65,29
Karel Dostálek

LIKVIDACE BIOLOGICKÉHO ODPADU
Blíží se jarní měsíce a to je doba, kdy začnete s jarními pracemi na vašich zahradách, a
proto připomínám, že v naší obci platí vyhláška č. 1 z roku 2009, která povoluje pálení zahradního
odpadu v období
od 1. března 2010 do 31. května 2010 v době od 8,00 hod. do 18,00 hod. a v období od
1. září 2010 do 31. října 2010 v pátek a sobotu v době od 8,00 hod. do 17,00 hod. a v neděli
od 8,00 hod. do 12,00 hod.
Suché rostlinné materiály nelze spalovat ve dnech, které jsou státem uznaným svátkem.
Pálení je povoleno pouze u suchého dřevního odpadu, např. větví z prořezávky stromů,
listí z kaštanů a ořechů. Pálení se připouští za podmínky, že majitel odpadu bude provádět pálení na
vlastním pozemku při dodržení obecně platných zásad protipožární ochrany proti
nekontrolovanému rozšíření ohně. Za případné nedodržení protipožárních předpisů, popřípadě za
následné škody vzniklé pálením, bude plně zodpovídat majitel odpadu.
Spalování ostatního zahradního odpadu je zakázáno a místem jeho ukládání je určen
kontejner u hřbitova.
Karel Dostálek

PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA
KOMUNÁLNÍ ODPAD
Stejně jako každý rok, i letos Vám budou v pátek 16. dubna kolem 16,00 hod. až do neděle
18. dubna 20,00 hod. přistaveny velkoobjemové kontejnery na odložení věci, které Vám doma
překážejí. Místa umístění kontejnerů jsou:
- roh ulice Zenklovi a Na Hájensku,
- u OÚ,
- v ulici K Dubíčku.
Chtěl bych upozornit, že do kontejneru nepatří stavební materiál a nebezpečný odpad, jinak
do nich patří vše, co Vám doma překáží.
Karel Dostálek
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JAK TO BYLO SE ZMĚNOU PROVOZOVATELE VODOVODNÍ A
KANALIZAČNÍ SÍTĚ V NAŠÍ OBCI
Zastupitelstvo obce spolu se mnou obdrželo písemnou formou dotaz obyvatelky naší obce
z Hájenska, týkající se toho, jaké důvody měla obec jako vlastník vodovodní a kanalizační sítě
v naší obci pro změnu jeho provozovatele. Protože si myslím, že i Vás tato informace může zajímat,
rád Vás s ní seznámím.
Dne 1. 6. 1996 uzavřela obec Jíloviště se společností VHS Benešov s.r.o. „Smlouvu o
provozování vodohospodářského zařízení obce Jíloviště“ na dobu 10 let. Dne 7. května 2006 po
dohodě obou stran byla tato smlouva prodloužena do 31. 12. 2007. Přípravy na výběrové řízení na
nového provozovatele začaly v červnu 2007 a 24. listopadu 2007 výběrová komise na základě
hodnotících kritérií vybrala nového provozovatele vodovodní a kanalizační sítě v naší obci. Stala se
jím společnost VAK Beroun a.s., která tato hodnotící kritéria nejlépe splňovala. Zastupitelstvo obce
dne 12. 12. 2007 na svém zasedání tohoto provozovatele potvrdilo a schválilo. Po dvouleté
zkušenosti s novým provozovatelem můžeme konstatovat, že to bylo rozhodnutí správné, protože
díky němu se našly úniky vody, výrazně se zlepšila její kvalita, ale také i množství dodávané vody
do vodovodního systému obce.
Karel Dostálek

JAK JE TO S OPRAVAMI ČERPADEL, DOMOVNÍCH
KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK A DOMOVNÍCH ČERPACÍCH
JÍMEK, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ TLAKOVÉ KANALIZACE
Protože stále dochází k nedorozuměním mezi vlastníky tlakových čerpacích stanic a
pracovníky provozního střediska provozovatele ze společnosti VAK Beroun a.s., uvádím, že
1. tlaková čerpací stanice se skládá z domovní čerpací jímky, čerpadla, domovní kanalizační
přípojky (která končí na hranici pozemku vlastníka rodinného domu) a automatiky,
2. vlastník rodinného domu, který má na svém pozemku vybudovanou tlakovou čerpací
stanici, napojenou do veřejné tlakové kanalizační větve, je jejím vlastníkem a odpovídá za
její technický stav,
3. proto opravu jakékoliv technické závady na této tlakové čerpací stanici si musí vlastník
zajistit sám a uhradit finanční náklady na ni,
4. vzniklou technickou závadu musí nahlásit provoznímu středisku provozovatele VAK
Berounu a.s., ale opravu může provést jakákoliv instalatérská firma. Jenom je ale nutné, aby
ji po jejím skončení zkontroloval pracovník uvedeného provozního střediska.
Pro bezporuchový provoz tlakové kanalizace musí její vlastník dodržovat tyto zásady:
a) Do domovní čerpací jímky tlakové kanalizace lze vypouštět pouze odpadní vody z kuchyně,
WC, koupelny a prádelny.
b) Do domovní čerpací jímky tlakové kanalizace nelze vypouštět např. dešťovou vodu,
odvodnění ze dvorů, chodníků, teras, bazénů apod.
c) Do kanalizace nepatří:
‒ štěrk, písek,
‒ kovové předměty jako žiletky, hřebíky, dráty apod.
‒ tuky, olej, horký olej
‒ ředidla, barvy, jedy a chemické kyseliny
6

d)
e)
f)
g)

‒ textilie, silonové punčochy, provazce, tkanice, papírové pleny, hygienické vložky
‒ tuby od zubní pasty, obaly od šamponů, mikrotenové sáčky a ostatní plasty
‒ uhynulá zvířata, zbytky jídel, kosti.
Doporučuje se, aby vlastník tlakové čerpací stanice prováděl pravidelné čištění prostoru
domovní čerpací jímky, a to zejména stěn, ovládacích prvků, čerpadla a armatur (ostříkání
proudem vody) a to podle míry znečištění.
Nesmí se vstupovat do domovní čerpací jímky a dotýkat se elektrického vybavení ovládací
jednotky, protože je to životu nebezpečné (možnost nákazy, poranění, úrazu elektrickým
proudem).
Musí se zabezpečit poklop domovní čerpací jímky tak, aby do ní nemohl nikdo spadnout, ale
zároveň se musí zachovat snadný přístup do domovní čerpací jímky v případě poruchy.
Přibližně jednou za dva roky je nutné usazený kal z domovní čerpací jímky vyvézt fekálním
vozem.

Rady k provozu tlakové kanalizace
Vlastníkovi tlakové čerpací stanice se doporučuje denní vizuální kontrola činnosti ovládací
automatiky, která je uložena v samostatné skříňce. Ta obsahuje hlavní vypínač, jistič ochrany
motoru, jistič ovládání a regulaci pomalého startu čerpadla, na které svítí při bezporuchovém
provozu zelená a oranžová signalizace. V případě, že tomu tak není, je nutné
- zkontrolovat, zda je ve skříňce automatiky páčka hlavního vypínače, ochrany motoru i
ovládání nahoře, tedy v poloze zapnuto,
- zkontrolovat výši hladiny splaškových vod v domovní čerpací jímce.
Pokud je v domovní čerpací jímce maximální hladina splaškových vod, jde pravděpodobně o
poruchu čerpadla a je nutné ji nahlásit na telefonní číslo:
- provozního střediska Nová Ves pod Pleší :
318 586 761
zc.mnisecko@vakberoun.cz
602 102 091
Ing Josef Bálek, vedoucí provozního střediska
- nebo na zelenou bezplatnou linku dispečinku VAK Berounu a.s. 800 100 662.
Karel Dostálek

VALNÁ HROMADA SDH JÍLOVIŠTĚ
Dne 15. 2. 2010 proběhla v Restauraci U Hastrmana valná hromada SDH Jíloviště, které
jsem se zúčastnil a na které jsem její členy seznámil s finančními částkami, kterými obec přispěla
na činnost zásahové jednotky a s kterými bych Vás také rád seznámil.
Nejdříve bych chtěl ale uvést, že dobrovolní hasiči jsou organizováni ve Sboru dobrovolných
hasičů, který je občanským sdružením, a část z nich také v zásahové jednotce, jejímž zřizovatelem
je podle zákona obec. Členy výjezdové, zásahové jednotky jsou ti nejschopnější a hlavně zdravotně
a profesně způsobilí tuto náročnou práci vykonávat. Je to pro ně čest a zároveň poslání, protože vše
dělají zdarma a ve svém volném čase. Činnost zásahové jednotky financuje obec ze svého rozpočtu.
Hasičská zbrojnice, vybavení zásahové jednotky, hasičské vozy atd. jsou v majetku obce, tedy Vás
všech občanů naší obce.
Naše zásahová jednotka je na velmi vysoké úrovni, a proto také finanční částky, které
zajišťují její činnost, nejsou nízké. Obci se vynaložené finanční náklady vracejí jednak zvýšenou
ochranou majetku občanů při požárech nebo při přírodních katastrofách, ale také tím, že její členové
obci pomáhají když je potřeba. V minulém roce např. likvidovali přes 50 stromů napadených
kůrovcem v údolí jílovištského potoka, každý rok dovážejí vodu na hřbitov, provádějí úklid
komunikací atd.
Sbor dobrovolných hasičů zase má vynikající výsledky v práci s mládeží a ve spolupráci
s obcí pořádá např. hasičský ples, posvícení a novoroční ohňostroj, což už se stává tradicí. Bez
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Sboru dobrovolných hasičů by naše obec nežila společensky tak, jak žije.
Výdaje obce na činnost zásahové jednotky byly:

Rok

Výdaje obce v tis. Kč

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Celkem
2010
rozpočet

345 000,- Kč
302 000,- Kč
420 000,- Kč nákup Tatry
428 000,- Kč plynofikace hasičské zbrojnice
243 000,- Kč
181 000,- Kč
189 000,- Kč
195 000,- Kč
198 000,- Kč
259 000,- Kč
2 760 000,- Kč
200 000,- Kč

Přijaté dotace v tis. Kč
z KÚ Středočeského kraje
17 000,- Kč
34 000,- Kč
63 000,- Kč
62 000,- Kč
13 000,- Kč
62 000,- Kč
55 000,- Kč
65 000,- Kč
27 000,- Kč
38 000,- Kč
436 000,- Kč

Jenom pro srovnání uvedu také příjmy obce:
Rok
2008
2009

Příjmy
6 710 000,- Kč skutečnost
5 500 000,- Kč odhad

Na rozdíl od zásahové jednotky si SDH Jíloviště jako občanské sdružení na svoji činnost
musí získat finance např. sběrem kovového šrotu, pořádáním zábav a hasičského bálu, členskými
příspěvky atd. Obec poskytuje SDH pouze finanční pomoc ve formě dotace na činnost s dětmi,
která byla:
Rok
2009
2010

Výše dotace
19 000,- Kč
19 500,- Kč

Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům SDH za jejich obětavost, nadšení a nasazení při
zajištění činnosti SDH a zásahové jednotky a chtěl bych zdůraznit, že obec nemůže být bez Sboru
dobrovolných hasičů a Sbor dobrovolných hasičů nemůže být bez obce.
Karel Dostálek

Vodovod v naší obci
JÍLOVIŠTĚ – VODOMĚRNÉ SESTAVY
Naše společnost Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. provozuje na základě smlouvy od února
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roku 2008 vodohospodářskou infrastrukturu, která je v majetku obce Jíloviště. Jedná se o veřejný
vodovod (vč. vodních zdrojů, úpravny vody a vodojemu) a veřejnou splaškovou kanalizaci s
čistírnou odpadních vod. Za provozování platíme majiteli nájemné, které je dále použito na
modernizaci vodohospodářského majetku.
Po převzetí vodovodu a kanalizace do provozování jsme ihned provedli odborný posudek
skutečného stavu tohoto majetku. Byla zjištěna poměrně značná absence investic do
vodohospodářského majetku, a proto jsme předložili následně obci návrhy k nutným opravám a
modernizaci tak, aby byl vodohospodářský majetek co nejdříve v odpovídajícím stavu a schopen k
provozování.
Mimo jiné bylo zjištěno, že např. montáže vodovodních přípojek nejsou standardizovány a
především skladba vodoměrných sestav se hodně liší od platných norem. V této oblasti
vodovodních přípojek jsme s vlastníkem vodovodu (obcí Jíloviště) uzavřeli dohodu o uvedení
těchto přípojek do řádného stavu při výměnách vodoměrů, kterým skončila doba platnosti (tj. 6 let).
Podle platného zákona č.274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu je
vodovodní přípojka majetkem vlastníka připojené nemovitosti, který zodpovídá za její funkčnost.
Provozovatel (v tomto případě naše společnost) provádí na svoje náklady opravy na veřejné části
vodovodní přípojky (tj. na obecním pozemku) a s pověřením vlastníka vodovodu (obec Jíloviště)
provádí kontrolu a případnou výměnu vodoměrů. Majitel vodovodní přípojky musí umožnit přístup
k vodoměru a udržovat přípojku v provozuschopném stavu tak, aby nebyla v rozporu s výše
citovaným zákonem (např. zabezpečit proti zamrznutí, nepropojovat přípojku s vlastním zdrojem,
mít funkční armatury a tvarovky u vodoměru, je-li vodoměr umístěn ve vodoměrné šachtě, nesmí
být zaplavena vodou, apod.).
O těchto povinnostech majitele přípojek informujeme při výměnách vodoměrů. Setkáváme
se však občas s nepochopením, a to když vodoměrné sestavy doplňujeme o chybějící komponenty a
úhradu požadujeme po majiteli přípojky. Jedná se totiž o zhodnocení vodovodní přípojky, která, jak
bylo uvedeno výše, není součástí vodovodu. Postupujeme v souladu se zákonem a se smlouvou
s obcí. V případě, že bychom náklad na tento materiál účtovali do nákladů na dodávku pitné vody,
porušovali bychom zákon a pravidla pro tvorbu ceny vodného.
Provozování vodovodů a kanalizací se řídí řadou legislativních úprav. Vlastníci a
provozovatelé vodovodů mají řadu povinností, které musí beze zbytku splňovat. Mezi jinými je to
například minimalizace přerušování dodávek vody a co nejrychlejší obnovení dodávek vody při
poruše. Pokud není před vodoměrem uzávěr, může nastat případ, že kvůli banální výměně
vodoměru musí být přerušena dodávka vody pro několik ulic, což se samozřejmě ostatním
odběratelům těžko vysvětluje. Navíc je potřeba na odběrné místo, tedy vodoměrnou sestavu, popř.
vodoměrnou šachtu, nahlížet podobně jako na odběrné místo plynu nebo elektřiny. Tato odběrná
místa mají také náročné technické požadavky na provedení a jsou striktně standardizována.
Na Berounsku a Hořovicku nejen provozujeme, ale dokonce i vlastníme vodovody a
kanalizace a praxí ověřené postupy a standardy se snažíme ve spolupráci s obcemi zavádět i tam,
kde jsme provozovatelem. Tento přístup je vlastníky vodovodů vítán a je to jeden z důvodů naší
úspěšnosti při výběrových řízeních na provozovatele.
Věříme, že díky tomuto článku se nám podařilo lépe osvětlit problematiku odběrných míst
pitné vody a že díky tomu nebude při výměnách vodoměrů již docházet k nedorozuměním.
V případě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit – telefon a fax (318 586 761), e-mail na ZC
Mníšecko (zc.mnisecko@vakberoun.cz).
Jan Kolář – VaK Beroun a.s., manažer akvizic
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OPRAVY NA VODOVODNÍM ŘADU
Během měsíců prosince a ledna na obecním vodovodním řadu došlo ke dvěma poruchám u okálů.
I přes nepříznivé počasí díky obětavé a hlavně rychlé práci provozního střediska provozovatele
VAK Beroun a.s. většina obyvatel obce ani nepostřehla, že k nějakým poruchám došlo.
Dík za to patří panu Ing. Bálkovi a jeho kolegům, kteří vše bravurně zvládli. Porucha vznikla na
starém litinovém řadu a na přiložených fotografiích je vidět v jakém katastrofálním stavu tento
vodovodní řad je. V co nejkratší době se bude muset vyměnit.
Karel Dostálek
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Informace
ŽÁDOST O POMOC PŘI DROGOVÉ KRIMINALITĚ
Vrchní rada plk. JUDr. Václav Kučera
Ředitel krajského ředitelství
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Adresa
Krajské ředitelství policie
Středočeského kraje
Na Baních 1304
Praha 5 - Zbraslav
Tel.: +420 974 861 220
Fax: +420 974 861 465
E-mail: sstck.rs.sekret@pcr.cz
Praha 3. února 2010
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
dovolte mi, abych Vám poděkoval za dosavadní spolupráci s naším Krajským ředitelstvím
policie Středočeského kraje. Zároveň bych Vás chtěl informovat o jednom ze stanovených cílů
středočeské policie pro rok 2010.
Na základě dosavadních výsledků jsem pro letošní rok stanovil hlavní prioritu „preventivní
činnost v oblasti veřejného pořádku“. Z poznatků zjištěných v roce 2009 je základní příčinou velké
části delikventního jednání drogová závislost a její šíření na území Středočeského kraje. Policie
České republiky aktivně působí v boji proti drogové kriminalitě, zároveň by však uvítala aktivní
spolupráci Vašeho zastupitelstva i občanů samotných. Z tohoto důvodu jsem nechal zřídit telefonní
linku 974 861 717 a e-mail drogam.stop@seznam.cz k možnosti předávání adresných či
anonymních poznatků k výrobě nebo distribuci drog.
Proto Vás žádám o podporu a pomoc, aby se výše uvedená informace dostala k co nejširšímu
počtu obyvatel Středočeského kraje, neboť bezpečnost je věcí nás všech.
S pozdravem
JUDr. Václav Kučera

PROJEKT ROZŠÍŘENÍ HODIN PRO VEŘEJNOST
PRACOVIŠTÍCH MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČERNOŠICE

NA

Na základě loňského vyhodnocení průzkumu spokojenosti občanů se službami
Městského úřadu Černošice rozhodlo vedení města o spuštění zkušebního provozu rozšíření
hodin pro veřejnost na vybraných pracovištích úřadu, a to od září do prosince 2009. Hodiny
pro veřejnost byly na těchto vybraných pracovištích prodlouženy v pondělí do 18.00 a v pátek
od 7.00.
V prosinci, po třech měsících zkušebního provozu, rozhodla rada města o pokračování
projektu minimálně do března letošního roku. Zda po tomto datu rada města rozhodne o
pokračování projektu či o jeho ukončení, bude záležet na občanech samotných tak, jak o tom hovoří
místostarostka Helena Langšádlová:
„Radě Města Černošice bylo předloženo vyhodnocení zkušebního provozu rozšíření hodin
pro veřejnost. Toto vyhodnocení ukazuje, že na vybraných pražských pracovištích městského úřadu
je využití rozšířených hodin poměrně vysoké, zatímco v Černošicích, zejména v podatelně a
správním odboru, tedy matrice, není využití zas až tak enormní. Nicméně projekt pokračuje, a my
bychom byli vděčni především za odezvu obyvatel našeho města. Ti by nám měli v průběhu
následujících měsíců sdělit, zda o tuto službu tak, jak je nastavena – jednou v týdnu prodloužení
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úředních hodin do šesté večerní a jednou týdně od sedmé hodiny ranní – mají opravdu zájem. Jde
tedy o nezbytnou zpětnou vazbu, která bude základem pro naše rozhodování a za kterou budeme
vděčni. Lidé nám mohou svou spokojenost či nespokojenost s projektem vyjádřit při návštěvě na
úřadu, nebo i na moji e-mailovou adresu helena.langsadlova@mestocernosice.cz, abychom věděli,
jestli má smysl pokračovat v projektu prodloužených hodin a změna bude trvalá, nebo se vrátit k
rozsahu původnímu“.
Objednávka pořadových čísel
Připomínáme, že i v těchto rozšířených hodinách pro veřejnost na pracovišti Podskalská 19,
Praha 2, je možné si předem objednat pořadové číslo na určitou hodinu prostřednictvím webových
stránek města – www.mestocernosice.cz, odkaz objednávání klientů, kde také najdete aktuální
informace o hodinách pro veřejnost jednotlivých pracovišť, případná omezení činnosti a kompletní
telefonní seznam. Je zde také možnost sledovat pořadí ve frontě a rychlost odbavení. Současně lze
na webových stránkách získat informaci, zda byly doklady, o které bylo požádáno, již vyhotoveny.
Telefony – spojovatelky jednotlivých pracovišť
221 982 111 – spojovatelka úřadu v Podskalské 19, Praha 2 (MPSV)
251 081 521 – spojovatelka úřadu v Černošicích pro pracoviště Riegrova i Karlštejnská
251 641 183 – technické služby Topolská 660.

Rozšířené hodiny pro veřejnost
pracoviště Černošice
(pondělí do 18:00, pátek od 7:00)

Podatelna
Pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

Pokladna
8:00 - 11:30 a 12:30 - 18:00
8:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00
8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
8:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00
7:00 - 11:30
8:00 – 10:00

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

Správní odbor

8:00 - 11:30 a 12:30 - 18:00
8:00 - 11:30
8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
8:00 - 11:30
7:00 - 11:30

Odbor investic a správy majetku

(ověřování listin a podpisů)
(pouze vydávání výpisů z CzechPOINT)
pondělí
8:00 - 11:30 a 12:30 - 18:00
pondělí
8:00 - 11:30 a 12:30 - 18:00
úterý
8:00 - 11:30
úterý
8:00 - 11:30
středa
8:00 -11:30 a 12:30 - 17:00
středa
8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
čtvrtek
8:00 - 11:30
čtvrtek
8:00 - 11:30
pátek
7:00 - 11:30
pátek
7:00 - 11:30
Všechny ostatní odbory (odbor územního plánování a stavebního řádu, odbor sociálních
věcí a zdravotnictví, odbor životního prostředí, odbor dopravy, odbor kancelář starosty a kancelář
tajemníka, zbývající pracoviště odboru investic a správy majetku a finančního odboru) úřadují pro
veřejnost v základní době, a to: pondělí, středa
8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00

Rozšířené hodiny pro veřejnost
pracoviště Podskalská 19, Praha 2
(pondělí do 18:00, pátek od 7:00)

Podatelna
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

8:00 - 18:00
8:00 - 15:00
8:00 - 17:00
8:00 - 15:00
7:00 – 12:00
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Pokladna
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

8:00 - 18:00
8:00 - 12:00
8:00 - 17:00
8:00 - 12:00
7:00 - 12:00
Odbor dopravy (registr řidičů, registr vozidel)
pondělí
8:00 - 18:00
úterý
8:00 - 12:00
středa
8:00 - 17:00
čtvrtek
8:00 - 12:00
pátek
7:00 - 12:00
Správní odbor – oddělení správních činností
(občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, matrika)
pondělí
8:00 - 18:00
úterý
8:00 - 12:00
středa
8:00 - 17:00
čtvrtek
8:00 - 12:00
pátek
7:00 - 12:00

Odbor Obecní živnostenský úřad
pondělí, středa
8:00 - 17:00
úterý, čtvrtek, pátek
8:00 - 12:00
Všechny ostatní odbory (odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor životního prostředí,
odbor kancelář starosty a kancelář tajemníka, zbývající pracoviště správního odboru a odboru
dopravy – např. přestupky) úřadují pro veřejnost v základní době, a to:
pondělí, středa
8:00 - 17:00

Jednotné kontaktní místo po prvním měsíci své existence
Obecní živnostenský úřad Černošice s pracovištěm v Praze 2, Podskalská 19, plní od
1. ledna funkci jednotného kontaktního místa. Jeho úlohou je především usnadnění vstupu do
podnikání, i když své služby poskytuje všem podnikatelům.
Slavnostního otevření Jednotného kontaktního místa se počátkem ledna zúčastnil ministr
průmyslu a obchodu Ing. Vladimír Tošovský, který při této příležitosti uvedl:
„Kontaktní místa poskytují službu, kterou občané dlouhodobě potřebují. Pomáhají jim
zkrátit čas pro otevření jejich provozoven, urychlují proces schvalování nutných povolení či
certifikátů. Chceme tak pomoci každému, kdo to potřebuje, aby nemusel dlouhé hodiny obíhat kvůli
razítkům, ale vše se odehrálo na jednom místě a rychle. Je to zároveň cesta, jak pomoci v době
krize malým a středním podnikatelům a začínajícím živnostníkům a cesta ke zvýšení pohybu českých
firem na evropském trhu“.
Jednotné kontaktní místo v Podskalské ulici má za sebou první měsíc své existence. Stručné
zhodnocení tohoto velice krátkého období nám poskytla místostarostka Helena Langšádlová:
„V prvním měsíci provozu jednotného kontaktního místa bylo již zodpovězeno několik dotazů
na podmínky podnikání v činnostech, které nejsou živnostmi, další dotazy směřovaly na možnosti
podnikání v zahraničí. Všechny dotazy byly zodpovězeny buď na místě nebo do druhého dne.
Pracovnice jednotného kontaktního místa jsou připraveny zodpovědět dotazy i poradit při řešení
problémů, týkajících se podnikání, a to jak živnostníkům, tak těm, kteří se chystají podnikat nebo již
podnikají na základě jiných právních předpisů, například podnikatelům v oblasti energetiky,
zdravotnických a sociálních služeb, veterinární péče, architektům – celkem je vymezeno téměř dvě
stě druhů činností, jejichž seznam lze nalézt na internetových stránkách www.businessinfo.cz“.
Dotazy přijímá JKM telefonicky na čísle 221 982 272, elektronickou poštou na adrese
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zivnostensky@mestocernosice nebo při osobní návštěvě klienta na pracovišti na živnostenském
úřadu v Podskalské ulici v Praze 2. Úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu od 8.00. do 17.00,
v úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 12.00.

Hasiči
STOLNÍ TENIS
V Restauraci U Hastrmana se sešlo na turnaji dospělých 26. prosince 2009 celkem 16
závodníků. Mir. Petřík st., J. Vorel, Petr Šmíd a R. Moureček se postarali o ceny a dobrý průběh
soutěže. Jsme rádi, že se turnaj i prostředí zúčastněným líbily. O oblibě svědčí i opakovaný start
loňského vítěze - pana Romana Pátka z Chuchle. U něho skončil i tentokráte Putovní pohár pro
vítěze. Nejlepší umístění domácího startujícího bylo 3. místo Pavla Šmída. Doufáme, že i příští
ročník bude hojně navštívený.
Turnaje dětí se v hasičské zbrojnici 27. prosince 2009 zúčastnilo 8 dětí. Rozdělily se na
polovinu do kategorie starší ( Síma Černá, Adla Šedivá, Jana Krejčová, Filip Kratochvíl) a mladší (
Milda Černý, Áďa Kratochvílová, Zuzka Šmídová a Marťas Šmíd). Ve své skupině hrál každý
s každým.
Vítězi v jednotlivých věkových kategoriích byli chlapci. - Filip a Milda. Druhé místo
vybojovaly Jana a Zuzka. Třetí se umístily obě Adély.
Sportovní klání připravili Hanka Krejčová, Jana Petříková a Michal Petřík. Děti byly
odměněny medailemi a sladkostmi.
Příští rok očekáváme větší účast !!!

PŘEDSILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
ve středu 30. 12. 2009 v 19:00 hodin u hřiště přilákal opět velké množství diváků a nejen
z Jíloviště. Škoda, že počasí vůbec tomuto představení nepřálo a tváře diváků, obrácené k nebi,
vytrvale smáčely drobné kapky deště. Děkujeme obci, že této tradici přeje a její vedení opět našlo
finanční prostředky na její zajištění.

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SDH Jíloviště
Slavnostní jednání letošní VVH zahájil starosta SDH Jíloviště M. Petřík st.
přivítáním přítomných členů a hostů. Dále ve své pečlivě připravené zprávě
informoval o činnosti hasičů v Jílovišti a poděkoval za dobrou spolupráci s obcí.
Zmínil také snahu SDH o rozšíření stávající hasičské zbrojnice. Reagoval na
zdravice přítomných sousedních sborů.
Starosta obce Ing. Karel Dostálek ve svém diskusním příspěvku vyčíslil desetiletou historii
financování zásahové jednotky obcí a výši přijatých dotací za výjezdy mimo obec. I on poděkoval
hasičům za pomoc obci a vyslovil přání další spolupráce.
K 31. 12. 2009 měl náš sbor 26 mladých hasičů do 15 let a 91 dospělých členů.
Ze zprávy mladých hasičů, kterou přednesla D. Pospíšilová a S. Černá, bylo zřejmé, jak je
činnost s dětmi pestrá. O tomto jsou čtenáři Zvonice průběžně informováni na jejích stránkách.
Letošní VVH měla také za úkol zvolit nový výbor SDH Jíloviště pro období 5 následujících
let. Do výboru sboru byli zvoleni tito členové: Petřík Mir. st., Michel J., Petřík Mir. ml.,
Obermajer J. ml., Fatková L., Krejčová H., Fatka J., Moureček R., Petřík Michal, Špaček K.,
Obermajerová Š., Mihálová V., Petříková J. Revizní a kontrolní rada: Marková J., Hrubá M.,
Neuman K.
Za dlouholeté členství byla předána zástupcem 7. okrsku, panem J. Wohlmutem, Stužka Za
věrnost těmto členům: 50 let – V. Šmíd, J. Šťastný, 40 let – J. Kubát , A. Marek, J. Obermajer st.,
M. Petřík st. , J. Sudík, L. Vlček, J. Šicha, 30 let – J. Fatka, P. Kovařík, K. Marek, F. Vaněk ,
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J. Zikmund, 20 let – D. Hudeček, J. Marková st.
Z předneseného plánu činnosti na rok 2010: beseda s mládeží, námětové cvičení,
zdravotnické školení, zapojení do soutěží v PS: 2 družstva mužů a dětí, 1 družstvo žen, týdenní
pobyt na horách, hasičský bál ve spolupráci s OÚ, 2 taneční zábavy, posvícení, BZKK ve
spolupráci s SDH Lipence, soutěž v požárním sportu o Putovní pohár SDH Jíloviště, jeden zájezd,
rozsvícení vánočního stromu u HZ, vánoční turnaje ve stolním tenise, rozlučka s rokem, údržba
HZ a tréninkového hřiště, dovoz vody na hřbitov, vyčištění obecní studny, příprava vozů na STK a
její provedení, usilovat o rekonstrukci HZ
Po ukončení programu VVH dostali přítomní dobrý guláš s knedlíkem a při hudební
produkci zbraslavské skupiny Galaxis se ti, co zůstali, bavili až do pozdního večera.
Stránku připravila L. Fatková

Plán akcí mladých hasičů SDH Jíloviště a
turistů TJ Jíloviště - březen - září 2010
den

datum

akce

čas

místo

sobota

13.3.

celodenní výlet

8:45-16:00

Sraz DH

neděle

14.3.

příprava na testy odborných znalostí

sobota

20.3

keramická dílna

sobota

27.3

dopolední vycházka

9:00-12:00

Sraz DH

sobota

27.3

keramická dílna

14:00

HZ

sobota

3.4

Velikonoce – volno

sobota

10.4

dopolední vycházka

9:00-12:00

Sraz DH

sobota

10.4

beseda se zasloužilým hasičem

14:00

sobota

17.4

příprava na hasičskou soutěž

HZ
HZ?

sobota

24.4

dopolední vycházka

9:00-12:00

Sraz DH

sobota

24.4

testy odborných znalostí na hasičskou soutěž

14:00

sobota

1.5

příprava na hasičskou soutěž

HZ
HZ

sobota

8.5

celodenní výlet

8:45-17:00

Sraz DH

sobota

15.5

příprava na hasičskou soutěž

sobota

22.5

pravděpodobně termín okresní soutěže soutěže

sobota

29.5

Výlet

8:45-17:00

Sraz DH

sobota

6.6

Dětský den?

09:00:00

hřiště

sobota

12.6

Výlet

8:45-17:00

sobota

19.6

Volno

sobota

26.6

příprava na tábor

sobota

11.7-17.7

tábor Novohradské hory

HZ
HZ

9:00-14:00

HE ZKÉ P R ÁZDNINY !!!
sobota

4.9

Výlet – závod Zbraslav -Jíloviště, letecký modelářský
den Lipence
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8:45-17:00

Sraz DH

Okrašlovací spolek
Vážení spoluobčané,
po úspěšném vánočním bazárku se v sobotu 27.3. dopoledne v budově obecného úřadu opět
koná bazárek ve prospěch Okrašlovacího spolku, tentorát s velikonoční tématikou. Udělejte radost
sobě a svým blízkým a přiďte si koupit dekorace, pomlázky či drobné sladkosti na velikonoční stůl.
Za okrašlovací spolek Iva Stefanová

Velikonoční bazárek
ve prospěch Okrašlovacího spolku
Kdy?
V sobotu 27.3. od 9:00 do 11:00 hod.
Kde?
V budouvě obecního úřadu.
Srdečně Vás zve Okrašlovací spolek Jíloviště.

psů a koček
v neděli 28. 3. 2010 od 14:00 – 15:00 hodin
na veterinární ošetřovně v Jílovišti, Pode Zděmi 165
cena : 450,- Kč ( vzteklina 150,- Kč, kombinace 300,- Kč)
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Obecní úřad Jíloviště
Pražská 81
252 02 Jíloviště

NEBEZPEČNÉ ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ
Nebezpečné odpady nepatří do popelnice. K jejich odložení využijte mobilního
sběru nebezpečných odpadů.
Mobilní sběrna nebezpečných odpadů přijede do naší obce během měsíce dubna
a termín Vám bude včas oznámen.

V rámci mobilního sběru nebezpečných odpadů můžete
také odevzdat tyto druhy nebezpečných odpadů:
• Znečištěné obaly od barev, ředidel, olejů, čistících prostředků atd.,
• Sorbenty, hadry od oleje, olejové filtry atd.,
• Upotřebené oleje: motorové, převodové a hydraulické oleje, brzdové kapaliny,
• Pesticidy, herbicidy: nespotřebované prostředky k hubení hmyzu a ochraně rostlin,
• Spotřební chemikálie: nespotřebované kyseliny, louhy, fotochemikálie, čistící prostředky
apod.

Následující použité výrobky můžete také bezplatně
odevzdat:
•

Použitá elektrozařízení: ledničky,
mrazničky, pračky, televize, rádia, počítače,
mikrovlnky, videa apod.,

• Baterie a monočlánky,
• Akumulátory z osobních aut a motocyklů,
• Zářivky a výbojky,
• Léky – léky nevyužívané nebo s prošlou
zárukou.

Informace, dotazy, připomínky:


Vyhláška č. 3/2003 o nakládání s komunálním odpadem,



Obecní úřad Jíloviště, tel: 257730274, 257730028, www.jiloviste.cz,



www.jaktridit.cz – informace o třídění a recyklaci odpadů.
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Obecní úřad Jíloviště
Pražská 81
252 02 Jíloviště

VELKOOBJEMOVÉ ODPADY
Z DOMÁCNOSTÍ
Velkoobjemové odpady nepatří do popelnice.
K jejich odložení využijte přistavených velkoobjemových
kontejnerů.
Tyto kontejnery budou přistaveny dne 16. 4. 2010 (pátek) od 16,00
hod. do 18. 4. 2010 (neděle) do 20,00 hod.
Kontejnery budou umístěny na těchto místech: v ulici Zenklova, v ulici Pražské
(u hotelu Hubertus) a v ulici K Dubíčku.
Do těchto kontejnerů patří:
starý nábytek – např.: křesla, židle, skříně, válendy,
podlahové krytiny – např.: koberce, linolea,
sanitární keramika – např.: umyvadla, toalety.
Do velkoobjemových kontejnerů nelze ukládat zeminy a sutě.

Informace, dotazy, připomínky:

•

Vyhláška č. 3/2003 o nakládání s komunálním odpadem,

•

Obecní úřad Jíloviště, tel: 257730274, 257730028, www.jiloviste.cz,

•

www.jaktridit.cz – informace o třídění a recyklaci odpadů.
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Vážení občané, nabízíme
jedlých (fritovacích) olejů

Vám

recyklaci

Obec Jíloviště Vám nově nabízí sběr použitých rostlinných olejů.
Olej můžete zdarma nalít do nádoby na dvou sběrných místech, a to u
kontejnerů na tříděný odpad u telefonní ústředny v ulici Lomená a u
staré hasičské zbrojnice. Proč olej odnášet na sběrná místa?
•
•
•

Jedlý olej je cennou surovinou, která je po přepracování používána např. k výrobě
bionafty, ekologických mazacích olejů či jiných výrobků,
olej vylitý do kanalizace či septiku zanáší potrubí a způsobuje komplikace při čištění
odpadních vod na čistírnách,
za Vámi odevzdaný olej obdrží naše obec finanční odměnu 1 Kč za 1 litr oleje.

Jaký olej můžete odevzdat:
•

Použité řepkové, slunečnicové či jiné potravinářské oleje, používané při fritování či
jiné přípravě potravin.

Co do nádoby nepatří:
•
•
•

Olej obsahující velké množství nečistot nebo vody,
minerální či jiné průmyslové oleje – tyto oleje znehodnotí veškerý odpad
odevzdaný ostatními občany,
obaly.
Děkujeme Vám, že nám pomáháte chránit naše životní prostředí.
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