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Vážení a milí spoluobčané,

dostává se Vám do rukou letošní první vydání informačního listu, které Vám přináší
aktuální informace z dění v naší obci.
Nejdříve mi dovolte, abych Vám jménem svým i jménem Zastupitelstva obce Drážov
popřála pohodový a klidný rok 2018 a hlavně hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a
pracovních i osobních úspěchů.

Poplatek za TDO na rok 2018 ve výši 350,- Kč na poplatníka je splatný
jednorázově a to nejpozději do 31. 3. 2018.
Poplatek lze uhradit v hotovosti
na OÚ, složenkou nebo převodním příkazem na účet číslo 00680339349/0800, variabilní
symbol – číslo popisné, před které obyvatelé Drážova přidají 1, Dobrše 2, Kváskovic 3,
Zálesí 4 (například: Drážov čp. 1 – VS 11, Dobrš čp. 53 – 253, Kváskovice čp. 24 – 324,
Zálesí čp. 15 – VS 415), specifický symbol 1337. Poplatek ve výši 350,- Kč hradí každý
trvale hlášený občan, ale i majitel nemovitosti určené k rekreaci. Svoz komunálního odpadu
bude i v letošním roce zajišťovat firma Rumpold s.r.o. Vodňany celoročně 1x za 14 dní.
Od l.1.2018 zvýšila firma Rumpold s.r.o. Vodňany ceny za svoz TDO o 70,- Kč za tunu
odpadu a o 200,- Kč za svozový den. Zpoplatněn bude od letošního roku i odvoz kovového
odpadu ve výši 50,- Kč za nádobu/vývoz. Při výpočtu poplatku na rok 2018 se vychází ze
skutečných nákladů za rok 2016. V roce 2016 obec doplácela na odpadové hospodářství ze
svého rozpočtu celkem 150 835,- Kč. Kdyby měly být náklady odpadového hospodářství
pokryty z poplatků od poplatníků, tak by byla výše poplatku 640,- Kč na poplatníka.
Termíny svozu odpadu v roce 2018
11.1.

8.2.

8.3.

5.4.

3.5.

14.6.

12.7.

9.8.

čtvrtek 25.1.

22.2.

22.3.

19.4.

17.5.

28.6.

26.7.

23.8.

31.5.

6.9.

4.10.

1.11. 13.12.

20.9. 18.10. 15.11. 27.12.
29.11.

Do nádob na směsný komunální odpad se nesmí vhazovat využitelné odpady (plast, papír,
sklo, kov, BIO). Tento odpad do popelnice nepatří. Žádáme tímto občany, aby tyto
odpady vhazovali do připravených sběrných nádob v jednotlivých obcích dle komodit – papír,
sklo a plasty, neboť od výše skutečných nákladů se bude odvíjet výpočet poplatku v dalších
letech. V případě PET lahví a kartónových obalů žádáme o minimalizování jejich objemu.
Poplatek ve výši 40,- Kč za jednoho psa zůstává i pro letošní rok nezměněn.
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Vlivem kůrovcové a větrné kalamity došlo k navýšení těžby v obecních lesích a od
1.2.2018 se obec stala plátcem DPH. Z toho vyplývá obci povinnost odvádět DPH státu i
z vybraného vodného. Cena za odběr vody z obecního vodovodu v Drážově činí 30,- Kč za m³
včetně DPH.
Kominík p. Chval ml. z Volyně – tel. 601 383 898 – nabídl zájemcům kontrolu a
vypracování revizní zprávy komínů. Kdo by chtěl využít jeho služeb může nahlásit svůj
požadavek na OÚ do 28.2.2018 na tel. 724 182 248. Kontakty na případné zájemce mu budou
předány.
Od začátku listopadu do konce března je možné kácet dřeviny rostoucí mimo les. Povolení
ke kácení není potřebné u ovocných dřevin rostoucích v zahradách, pro keřové porosty do 40
m² a pro dřeviny s obvodem menším než 80 cm ve 130 cm nad zemí. Poslední uvedené však
neplatí u zapojených porostů dřevin, či u stromořadí a dalších liniových výsadeb, které se
posuzují jako celá skupina a pro jejich pokácení povolení naopak nutné je. Vydání rozhodnutí
předchází podání žádosti. Tiskopis je k dispozici na obecním úřadě. Při podání žádosti je
nutné doložit všechny přílohy uvedené v žádosti:
1. označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis
umístění dřevin a situační nákres,
2. doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele, včetně
písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník
pozemku,
3. specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy popř. rody dřevin, jejich
počet a obvod kmene větší než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí. Pro kácení
zapojených porostů dřevin do obvodu kmene menšího než 80 cm ve výšce 130 cm nad
zemí uvést výměru kácené plochy v m²,
4. zdůvodnění žádosti.
V pátek 23.února 2018 od 18:00 hodin proběhne v budově bývalé školy v Drážově
beseda věnovaná putování filmovou krajinou s pracovníkem odboru životního prostředí
MěÚ ve Strakonicích p. ing. Miroslavem Šobrem.
Na sobotu 16. dubna 2018 je připravována beseda o Dakaru s legendou tohoto
motoristického sportu p. ing. Josefem Kalinou.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem spolkům a pořadatelům, kteří se podílejí na přípravě
kulturních akcí pro naše občany a obohacují tím veřejný život v našich obcích.

Za obec Drážov starostka Jiřina Vávrová
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