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Opakované oznámení  ke  komunálním  odpadům  –  změny  k  1.1.2008 
 

 V současné době jste obdrželi nové sběrné plastové nádoby od firmy AVE CZ a.s. 
Karlovy Vary, které jsou pouze zapůjčeny.  
 Opakovaně upozorňuji na řešení stavu, kdy dojde k poškození sběrné nádoby tak, že 
není možné její další používání : 

a) poškození ze strany zaměstnanců AVE CZ – bude tato vyměněna na vrub 
firmy AVE CZ a.s. 

b) poškození ze strany občana i včetně odcizení – bude popelnice po zaplacení 
občanem nahrazena novou (cena je cca 1.000,-Kč/ks) 

=  upozorňuji především na přísný zákaz sypání horkého popele – může dojít 
k poničení nádoby a i k neodvezení odpadu ze strany firmy AVE CZ a.s. 
=  dále také nemusí být odpad vyvezen, pokud jsou v něm nadměrně obsaženy 
složky tříděného odpadu (sklo, papír, plasty) 

 

Termíny vývozů v roce 2008 : 
 

-     pravidelný vyvážecí den pro naše obce byl určen na   úterý 
- vzhledem k tomu, že první úterý roku je svátek, bude vývoz proveden dne  2.1.2008  
- kombinovaný vývoz : každý týden v zimním období (říjen-březen včetně) a 14-ti denní 

vývoz v každý sudý týden po zbytek roku 
- 14-ti denní vývoz : každý sudý týden roku 
- tříděný odpad :       papír : poslední pondělí v měsíci 

   sklo : poslední středa v měsíci 
plast : poslední pátek v měsíci 

 
Se zahájením spolupráce s vývozem odpadů od firmy AVE CZ a.s. z našich obcí Vás 

žádám o určitou shovívavost a pochopení. Určitě bude pár vývozů trvat než se „zaběhne“ nový 
systém a hlavně pracovníci tyto práce provádějící.  

Případné nesrovnalosti a připomínky adresujte (pokud možno co nejdříve) na obecní 
úřad, aby nedocházelo k jejich opakování a naopak k co nejrychlejšímu odstraňování.  

Za toto předem děkujeme. 
 
Výše uvedené je platné do odvolání. Případné změny budou vyvěšeny na nástěnkách, 

vyhlášeny obecním rozhlasem a zaneseny na internetové stránky obce. 
            Zpracoval : Martin Frank 

 
 

Informace z jednání zastupitelstva obce ze dne 18.12.2007 – částečný výpis  : 
 

- změna jednacího řádu zastupitelstva obce 
- odsouhlasení podepsané Smlouvy o likvidaci odpadu s firmou AVE CZ a.s. K.Vary 
- vytvoření inventurní komise na majetek obce za rok 2007  
- jmenování komise pro čerpání z FRB – kontrolní výbor obce 
- zimní údržbu v obcích budou i nadále provádět  fa. Václav Najman a p. Jiří Vytiska 
- kontaktní osobou pro územní plán obce ke spolupráci s magistrátem města Karlovy 

Vary byla jmenována starostka obce pí. Smolová 
- odsouhlasení podání žádosti na Úřad práce K.Vary o 3 pracovníky na sezónní práci pro 

obce v roce 2008 
- došlo k jmenování přestupkové komise : starostka, místostarosta, účetní a JUDr.Říhová 
- odsouhlasení finančních příspěvků na činnost zájmových organizací 
- odsouhlasení Smlouvy o kooperačním příspěvku s Krajskou knihovnou K.Vary 
- odsouhlasení změny č. 4/07 a č.5/07 v rozpočtu obce za rok 2007  
- odsouhlaseno rozpočtové provizorium – než bude odsouhlasen rozpočet obce 2008 
- odsouhlasení Plánu kulturních, sportovních akcí a dalších činností obce pro rok 2008 


