
Informace pro občany Zalužan
            Obecní úřad v Zalužanech

- sděluje občanům, že v rozmezí od 9. 5. do 13. 5. 2022 bude na určená stanoviště
přistaven kontejner na velkoobjemový odpad např. prošlé potraviny, oděvy apod.
Do kontejneru je přísný zákaz ukládání stavebního odpadu, nebezpečného
odpadu, bioodpadu a větví.

                       S t a n o v i š t ě                                            Datum
Sázka (bývalé stanoviště kontejneru)                9. - 10. 05. 2022

žid. hřbitov (bývalé stan. kontejneru)                9. - 10. 05. 2022

bytovka čp. 167 a 168 (vedle skla)               11. - 12. 05. 2022

náves (bývalé stanoviště kontejneru) 11. - 12. 05. 2022

- oznamuje, že mobilní odvoz nebezpečného odpadu (barvy, ředidla, oleje, atd.),
           proběhne 11.05.2022 od 09.00 do 10.00 hodin před poštou.

- sděluje, že zimní odvoz odpadů končí ve středu 27. 4. 2022 a začne 5. 10. 2022.
Letní odvoz odpadů začne ve středu 11. 5. 2022 a pak každých 14 dní a skončí ve
středu 28. 9. 2022. Rozpis svozů je zveřejněn na www.obeczaluzany.cz – aktuality.

- Připomíná, že splatnost poplatku za odpad končí 31. 05. 2022.
Částka 720,-- Kč na osobu nebo nemovitost, č.ú. 246447566/0300, var. symbol: č.p.

- Sdělujeme odběratelům obecní vody, že cena za vodné a stočné v letošním roce
zůstává stejná jako v loňském: 33 Kč včetně DPH za vodné a 34,-- Kč včetně DPH
za stočné. Odečtení vodoměrů proběhne vlastním samoodečtem, termín odečtu bude
zaslán v SMS.

- Oznamujeme občanům, že je možné provádět samotěžbu palivového dřeva v obecním
lese po předchozí domluvě na OÚ.

- Obecní úřad stále bere objednávky na:
            palivové dřevo s dopravou po metrech - cena 500,-- Kč/prm,
            dřevo dovezené vyvážečkou před dům - cena 400,-- Kč/prm.

OÚ všem občanům děkuje za spolupráci při údržbě a správě obce, především za sekání a
úklid okolo vlastních nemovitostí.

V Zalužanech dne 13. 4. 2022                                             Obecní úřad Zalužany

!!! Druhá strana -  Příloha: Odvoz bioodpadu v roce 2022



Sdělení pro občany
kontejner na bioodpad v roce 2022

Obecní úřad v Zalužanech sděluje občanům, že od pátku 1. dubna 2022 začne
umisťovat kontejner na bioodpad na obvyklá stanoviště – Pozor stanoviště č. 1
změna. (náves nad rybníkem „Dolejší“).   Kontejner bude na stanovišti vždy
týden, od pátku do pátku.

Do kontejneru je povoleno ukládat pouze měkký bioodpad a to tráva, listí,
odpad ze zeleniny, ovoce, piliny. Vše bez jakýchkoli obalů.
Do kontejneru se nesmí ukládat větve, plasty, kovy, exkrementy
masožravých zvířat  a další nekompostovatelný odpad.
V případě, že nebude dodržováno stanovené složení odpadu, bude kontejner
stažen ze stanoviště a každý si bude muset odpad na skládku odvážet sám.

Rozpis kontejnerů je zveřejněn na www.obeczaluzany.cz.

Rozpis přistavení kontejneru na bioodpad pro rok 2022

náves nad
rybníkem
„Dolejší“               BD čp. 167,168             žid. hřbitov                   Sázka

 1.4.                                 8.4.                              15.4.                          22.4.

 29.4.                               6.5.                              13.5.                          20.5.

 27.5.                               3.6.                              10.6.                          17.6.

 24.6.                               1.7.                                8.7.                          15.7.

 22.7.                             29.7.                                5.8.                          12.8.

 19.8.                             26.8.                                2.9.                            9.9.

 16.9.                             23.9.                              30.9.                           7.10.

 14.10.                          21.10.                            28.10.                          4.11.


