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číslo 3

Proč mít popelnici a proč třídit odpad ?
Úvodem si dovolím zmínit tři základní zásady nakládání s odpady
1) Odpad se třídí
2) Odpad se nepálí
3) Ukládání odpadu ze zeleně do popelnice, případně kontejneru zbytečně zvyšuje náklady obce
Rovněž je vhodné připomenout, že se nejedná o činnosti dobrovolné, ale vyžadované zákonem
o odpadech a zákonem o ovzduší a tudíž jejich nedodržování je vynutitelné sankcemi, nehledě
na to, že při spalování odpadu vzniká množství toxických látek, které nám zkracují život.
V obci byly umístěny nádoby na tříděný odpad a začaly být intenzivně využívány, takže se
musela zvýšit četnost jejich vyvážení, což jak dále uvidíte, je dobře.
V současné době intenzivně pracujeme na lokalizaci místa pro obecní kompost. Ten bude
k dispozici občanům pro odkládání odpadu ze zeleně a dřevní hmoty. Z dotace (kterou, věřím,
získáme) bude zakoupen drtič větví, agregát (využitelný pro občany při výpadcích energie),
provedeno oplocení pozemku, osázení zelení apod. Je možné i zavedení svozové služby pro
občany a ukládání bioodpadu do speciálních biologicky rozložitelných pytlů. Více informací
přineseme na příštím zasedání zastupitelstva.
Co se stalo s odpadem z Doubravčic v roce 2006, ukazuje následující graf, přitom platí:
•

Odpad do kontejneru - na skládku, kde se bude rozkládat někdy i více než sto let

•

Odpad do popelnice - do spalovny, kde bude relativně ekologicky zlikvidován

•

Odpad vytříděný - opětovné využití jako surovina

Co se s talo s našim i odpady ? (2006 )
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Sami jistě uznáte, že náš příspěvek ke znečišťování životního prostředí je
značný a vyžaduje intenzivní práci na jeho zlepšení. Žádám vás proto o
spolupráci – třiďte odpad, nepalte odpad.
Tomáš Baborský

Co přináší nová vyhláška o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství ?
Od 13. února 2007 je v obci zpoplatněno zvláštní užívání veřejného
prostranství. Dovolím si zdůraznit slovo zvláštní, neboť občana, který veřejná
prostranství běžně užívá se tato vyhláška nijak nedotkne. Poplatek se vyměřuje
za umístění výkopů, stavebních zařízení, reklam, skládek a prodejních
zařízení. Poplatek má kromě dalšího příjmu pro obecní pokladnu za cíl působit
na původce záboru veřejného prostranství, aby k omezování občanů např.
výkopem docházelo jen po nezbytně nutnou dobu. Veřejná prostranství nejsou
totožná s pozemky obce – mohou jimi být i pozemky soukromé. Pro úplné

znění vyhlášky a sazby poplatků navštivte stránky obce www.doubravcice.cz,
nebo navštivte Obecní úřad.
Tomáš Baborský
Obecně lze ze zkušeností obcí, které již zažily to co nás teprve čeká,
vyvodit, že pouze obytná výstavba v překotném tempu pro obec a její občany
znamená jen zátěž a nikoliv přínos.
Pokud máte z výše uvedeného dojem, že zastupitelstvo je proti
výstavbě nových domů a lokalit, tak věřte, že opak je pravdou. Pouze rozvoj
obce musí být „udržitelný“. Musí mu předcházet výstavba vodovodu a
kanalizace a tempo výstavby musí být takové, aby probíhalo souběžně
i zlepšení a rozšíření občanské vybavenosti.
Proto se snažíme v novém územním plánu stanovit regulativy pro
výstavbu, prosadit aby nová území byla nejprve architektonicky zpracována,
aby v nových lokalitách vznikaly i nebytové prostory a místa pro veřejně
prospěšné stavby. Zároveň hodláme maximální část nákladů přesunout na
nové stavebníky.
Je také nutno si uvědomit, že to co dnes bude postaveno, zde zůstane
další stovky let. Právě z tohoto důvodu je výstavba v celém civilizovaném
světě regulována. Nejedná se o zásah do práv stavebníků nebo dokonce
potlačení demokracie tím, že si majitel stavebního pozemku nemůže postavit
co se mu zlíbí. Demokracie končí tam, kde jedinec začíná ohrožovat nebo
omezovat zájmy a práva ostatních. A právo nás všech je žít v hezké a fungující
obci.
Tomáš Němec

KAM S NÍM?
Skončil měsíc leden a někteří z vás, vážení občané, si ještě
neopatřili známku na popelnici. Nechcete-li, nemusíte ji mít. V tom případě je
majitel nemovitosti který si známku neopatřil, povinen obecnímu úřadu
písemně doložit kdo se o odvoz jeho komunálního odpadu stará. Nechceme ani
pomyslet, že se někteří z nás zbavují domácího odpadu tak, že ho spalují.

Odpad z domácností do kamen nebo do kotle ústředního vytápění zásadně
nepatří. Tím spíš tam nepatří PET lahve, ze kterých se spalováním uvolňují
zplodiny, za niž by se nemusel stydět ani tovární komín. Tyto zplodiny pak
všichni dýcháme, bohužel, včetně našich dětí. Chraňme ovzduší našim
dětem! V souvislosti s tím chceme upozornit, že za spalování nebezpečného
odpadu hrozí fyzickým osobám za jejich nekázeň podle Zákona o ovzduší § 4,
odst. 3, pokuta ve výši 50 000 Kč - 150 000 Kč Jestliže máte odpadu málo, je
vhodné pořídit si malou popelnici. Za její odvoz zaplatíte 990 Kč za rok.
Popelnice se budou letos vyvážet každý týden. Naučme se také odpad třídit:
papír, sklo, plasty: kontejnery jsou přistaveny u kulturního domu a
Na Čihadlech. Pokud je to pro vás výhodnější, můžete plasty shromažďovat do
pytlů, které jste dostali na OÚ spolu s kalendářem svozu odpadů. A.S.A. spol.
s r.o. je v den svozu odveze.
velkoobjemový odpad: kontejner bude střídavě přistaven na 4
místech naší obce. Rozpis, kde a kdy bude kontejner stát, je na vývěsní tabuli
OÚ. Připomínáme, že do kontejneru nepatří staré televize, chladničky,
mrazničky, železo, listí, tráva a vše co obsahuje škodlivé látky.
škodlivé látky: barvy, laky, ředidla, zbytky čisticích prostředků, oleje,
baterie můžete týden před jejich svozem odevzdat na OÚ. Termíny svozu jsou
ve svozovém kalendáři.
kovy, pneumatiky: budou se odvážet rovněž podle svozového
kalendáře.
Eva Kožnarová

Rozvoj obce – výstavba nových lokalit?
Při veřejných jednáních zastupitelstva se opakovaně setkávám s názorem
občanů, že připravovaná stavební uzávěra v obci bude mít za následek
„zastavení rozvoje obce“. Někteří z nás mají představu, že rozvoj obce
znamená výstavbu nových domů a lokalit v obci. Hlavní argument je příliv
financí do obecního rozpočtu díky novým občanům. Považuji to za omyl a
předkládám několik témat k zamyšlení:
1)
Počet trvale hlášených obyvatel v nové zástavbě je maximálně 70%
ze skutečně trvale žijících osob. Obec je však povinna zajišťovat
služby pro všechny. Jedná se především o údržbu komunikací, zimní
údržbu, náklady na veřejné osvětlení, příspěvky na hromadnou
dopravu, příspěvky za školní a předškolní děti, atd.

2)

3)

4)

Rozpočty obcí jsou nastaveny tak, aby umožnily zajištění chodu obce.
Prostředky na případný rozvoj v rozpočtech chybí a obce musí zajistit
všemi možnými způsoby, aby všechny náklady spojené s novou
výstavbou nesli investoři nebo jednotliví stavebníci. Ze zkušenosti
jiných obcí je zřejmé, že se to nikdy stoprocentně nepodaří a obci
vznikají s novou výstavbou náklady, které je většinou nutno řešit
zadlužením.
Pokud se nepodaří zajistit, aby nová výstavba nejen dobře vypadala,
ale
v souběhu s ní vznikala v obci i odpovídající občanská
vybavenost, stane se z obce jen sídliště, odkud všichni obyvatelé
odjíždí za prací a uspokojením svých potřeb do měst nebo jiných obcí
(lékař, škola, školka, obchody, sport, volný čas).
Pokud se stane, že nová výstavba probíhá živelně, může celkově
změnit ráz obce k horšímu. V našem případě to může znamenat, že
z malebné vesničky se stane území s nevzhlednou výstavbou tak, jak
je to možné vidět v některých jiných obcích. Nechci nikoho urazit,
ale musím jmenovat například Květnici. Zde vedle sebe stojí kopie
vily z třicátých let, srub, moderní dům s množstvím solárních
kolektorů, typické venkovské stavení a další různé výplody lidové
tvořivosti. A to vše na pozemcích minimálního rozměru tak, aby
developer z území „vytěžil“ co největší množství parcel. Dá se
předpokládat, že po ukončení současného stavebního boomu bude
tržní cena nemovitostí v takovýchto lokalitách klesat nebo stagnovat.
Každý nový stavebník dá přece přednost životu v dobře vypadající a
fungující obci než ve „skanzenu divoké výstavby“. Tímto způsobem
vzhled budoucí výstavby v Doubravčicích ovlivní cenu i vašich
nemovitostí.

Prostor pro Vaše názory....
V těchto místech bychom rádi dali prostor Vašim názorům. Máte-li zájem publikovat Váš
příspěvek, pište na ou@doubravcice.cz, nebo navštivte kancelář obecního úřadu.

Aktuální zprávy na
www.doubravcice.cz

Obec Doubravčice, Doubravčice 94, 282 01,
úřední hodiny: pondělí 8.00-10.00 a pátek 17.30-19.00
Telefon+ Fax: 321677901 E-mail: ou@doubravcice.cz

