
 

   Informace 
                 Obecního úřadu v Lažánkách 
                                                       březen 2009 

 
  
 
VYHLÁŠENÍ PLATEB MÍSTNÍCH POPLATKŮ letos předběhlo vydání informačního letáku, který 
pravidelně vychází po nasmlouvání termínů mimořádných svozů velkoobjemového a nebezpečného 
odpadu. Pro poplatníky, kteří dosud nestačili uhradit místní poplatky, stručná rekapitulace: 
 

- i nadále zůstává v platnosti výše sazeb stanovená v roce 2007 (za odpad 400,-Kč na každého 
občana s trvalým pobytem a na každou rekreační nemovitost, za napojení na děšťovou 
kanalizaci 50,-Kč, za držení jednoho psa 100,- Kč a za každého dalšího 150,-Kč) 

-   novinkou je zavedení centrální evidence počtu popelnic včetně jejich objemu (údaje nahlásí 
plátce při úhradě poplatku na OÚ) a současné vydávání příslušných identifikačních známek 
k viditelnému označení každé popelnice, nejlépe v její horní části (pouze tyto oznámkované 
popelnice budou svozovou firmou vyprazdňovány)  

-   právě z důvodu předávání popelnicových samolepek je letos upřednostněna osobní platba 
v kanceláři OÚ (s termínem úhrady, převzetí a nalepení známek do konce b řezna) 

 
Pravidelné svozy tříděného a směsného domovního odpadu a jarní termín svozů mimořádných:  

D r u h   o d p a d u  S t a n o v i š t ě  Č e t n o s t    s v o z u T e r m í n y  

separovaný odpad 
PLASTY, SKLO, PAPÍR  

3 separační hnízda: u kašny, 
u obchodu a na Holasicích  

 
průběžně 
 

 

DOMOVNÍ ODPAD 
ukládaný do popelnic 

Popelnice nově označené 
známkou přistaveny ve 
svozové dny před domem 

pravidelně 1 x za 14 dnů 
 
každý sudý čtvrtek 
 

VELKOOBJEMOVÝ 
ODPAD *  

Sběrné kontejnery na dvou 
stanovištích: u dětského 
hřišt ě a u kašny  

2  x  ročně: na jaře a na 
podzim 

21.března 2009  
7: 00 – 12: 00 hod 
(podzimní svoz bude 
včas oznámen) 

NEBEZPEČNÝ 
ODPAD ** 

Mobilní sběr u kašny  (do 
nákladního auta) 

2  x  ročně: na jaře a na 
podzim 

21.března 2009  
9: 00 – 11: 00 hod  
(podzimní svoz bude 
včas oznámen) 

KOVOVÝ ŠROT 
vynesený p řed dům 

Svoz kovového šrotu tradičně zajistí naši fotbalisté (těžké 
kusy na požádání pomohou vynést z domu) 

21.března 2009  
v průběhu dne 

K udržování hrobových míst občanům průběžně slouží kontejner umístěný před hřbitovní bránou. 
 
*Velkoobjemový odpad: nábytek, koberce, lino, matrace, textil, plastový aj. odpad nad rozměry popelnic mimo 
kovového šrotu a nebezpečného odpadu.                                                                                             
**Nebezpečný odpad: zářivky, výbojky, baterie, elektronika a domácí spotřebiče, pneumatiky, olejové filtry, 
odpadní oleje, chladící a brzdové kapaliny, zbytky barev, ředidel a postřiků a chemikálií včetně obalů, rozbité 
rtuťové teploměry, vyřazené léky (lze kdykoli vracet do lékárny)... 

Připomínáme, že stavební odpad (su ť z boura ček) nepat ří mezi komunální odpady , cena za jeho 
skládkování ani recyklaci není zahrnuta v místním poplatku a ekologickou likvidaci si každý stavebník 
zajišťuje u vybrané pověřené firmy sám a na vlastní náklady. 



 

Čekají nás změny v nakládání s odpady 

Stále palčivějším problémem obcí je permanentní růst nákladů na odpadové hospodářství. Vedle 
inflace a zdražování vstupů další obavy vzbuzuje dopad ekonomické krize na recyklační průmysl. 
Ministerstvo ŽP však označuje tyto problémy za přechodné a slibuje řešení (doufejme, že to bude dřív, 
než v obcích zkolabuje slibně se rozvíjející systém třídění odpadu). Nad chystanou novelou zákona      
o odpadech visí mnoho otazníků, lze však očekávat, že bude zavedeno povinné třídění bioodpadu a že 
dojde k razantnímu zdražování poplatků za skládkování směsného komunálního odpadu (dále KO). 
Cílem je vytěžit z odpadů co nejvíce návratných složek a výrazně snížit objem skládkovaného odpadu.  
A týká se to nás všech: Čím více net říděného odpadu odložíme do popelnic a potažmo na skládky, 
tím více zaplatíme . A na stejném principu je založena smlouva naší obce o svozu odpadů pro rok 2009 
se společností Technické služby Velká Bíteš s r.o., která nám dlouhodobě poskytuje kvalitními služby 
odpadového hospodáře. Její letošní cenová nabídka zvýhodňuje svoz KO při zavedení identifikačních 
známek a 2,5% slevou svoz tříděného odpadu (papír, plasty, sklo a nebezpečný odpad); naopak 
v souladu se státním výnosem zdraží zmíněné skládkování směsného „popelnicového KO“ (za uložení 
na skládce o 119,- Kč za 1 tunu). Roční fakturace bude vycházet z přepočtu množství KO za 26 svozů 
dle evidence počtu a objemu oznámkovaných popelnic. I letošní deficit samozřejmě uhradí obec 
(přestože již třetí rok výše místního poplatku stagnuje) a při této příležitosti vyzývá občany, aby změnili 
zažité postoje: k odpadu přistupovali zodpovědně jako k cenné surovině a naplno se zapojili do 
systému třídění. Záleží na každém jednotlivci, na každé domácnosti, na každé ušetřené popelnici 
(jestliže někdo v průběhu roku zjistí jednu ze svých popelnic za nadbytečnou, uvítáme vrácení známky 
pro odečet při fakturaci). A několik praktických rad závěrem: 

 V kuchyni si připravte k „malému třídění“ tři sběrné tašky (na sklo, plasty a papír). PET láhve 
můžete odevzdávat s etiketou i víčkem, ale nezapomeňte je sešlápnout (naplněné vzduchem 
komplikují manipulaci a zdražují přepravu). Odpad ukládejte pouze na místa určená, do 
označených sběrných kontejnerů nevhazujte cizorodý odpad a v jejich okolí udržujte pořádek. 
Velkoobjemový odpad (nad rozměry popelnic), nebezpečný odpad a kovový šrot shromažďujte 
doma a odevzdávejte až na místa určená k mimořádným svozům vyhlašovaným 2x ročně.  

Na zpochybňování smyslu třídění odpadu máme jednoznačnou odpověď: Ani v době krize, ani do 
budoucna nesmíme v separaci využitelných složek odpadu polevit. Naopak, zkvalitňování systému 
třídění je jediné ekologické a ekonomické řešení celosvětového problému narůstající produkce odpadů.     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kolik zaplatíme za vodu?  22. března si připomeneme Světový den vody, její význam pro existenci 
lidstva a potažmo i fakt, že také cena kvalitní pitné vody neustále roste. Ani letošní rok není výjimkou: 
Dle oznámení Vodárenské akciové společnosti, divize Brno - venkov, naši občané letos zaplatí za  
1000 litr ů kvalitní pitné vody 29,43 K č včetně DPH. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Co s p řerostlou okrasnou zelení?  Majitele žádáme, aby své keře a stromky tam, kde nevhodně 
zasahují do veřejných prostranství a komunikací, omladili hlubším jarním řezem, a to do konce dubna . 
Jinak bude obec nucena inkriminovaná místa v rámci jejich bezpečnosti ošetřit sama.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pravidelné preventivní o čkování ps ů proti vzteklin ě v naší obci opět provede formou mobilního 
výjezdu tišnovská veterinární ordinace MVDr. Dvořáka v sobotu 25.dubna od 15:00 hod. p řed OÚ.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pobočka České pošty, a.s., Lažánky č.14, tel. 549 420 010 , oznamuje změnu úřed. hodin od 1.3. 09 
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek:    8:00 -  9:30   /   14:30 - 16:00;     středa:  8:00 -  9:30   /   14:30 - 17:00                                        

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prodejna TRIO, Ji ří Halouzka  - Lažánky č. 63, oznamuje následující posun prodejní doby:  
pondělí až pátek  7:15 -  16:15 hod . (sobota zůstává 7:00 -  10:30 hod.) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Hotel Vyhlídka rozši řuje služby nabídkou kvalitních ob ědů pro seniory i zam ěstnané ob čany: 
Od pondělí do pátku nabízí meníčko za 60,-Kč s výběrem ze dvou jídel; zájemci si mohou domluvit 
přípravu do jídlonosných nádob, v případě většího zájmu může být strávníkům poskytnuta množstevní 
sleva a služba rozvozu obědů až do domu. Bližší informace a přihlášky přímo na hotelu Vyhlídka.  
  
Obec samozřejmě všechny nabídky nadstandardních služeb občanům vítá.  


