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Úřední oznámení
Ceny za svoz komunálního odpadu v roce 2020:
Ceny jsou platné pro fyzické nepodnikající osoby v obci.

Popelnice do objemu 120 l
1x14 dní celý rok
1 150 .- Kč
Známka jednorázová (pytel, popelnice) 80.– Kč

Popelnice 240 l
1x14 dní celý rok
2 300. -Kč
Známka jednorázová
160.– Kč
Svoz je zajištěn Technickými službami Příbram a bude probíhat v sudém týdnu ve čtvrtek. Nové
známky si můžete zakoupit na obecním úřadě v pondělí 17.2.od 10.00 do 11.00 hodin, středa 19.2. od
15.00 do 16.00 a v pátek 21.2.2020 od 18.00 do 19.00hodin, po dohodě lze i v jiném termínu. Pokud
nebudete mít řádně vylepenou platnou známku, nebude vaše popelnice vyvezena. Odložené pytle u
popelnice musí být označeny jednorázovou známkou. Do popelnic na komunální odpad nepatří
nebezpečné odpady, žhavý popel, stavební odpad, pneumatiky, objemný odpad, zeleň, dále tam nepatří
odpad určených na tzv. komunální vytříděné složky domovního odpadu (plasty, sklo papír).
Upozorňujeme na povinnost, že likvidovat odpad se má v místě vzniku z čehož vyplývá, že každý, kdo
svou nemovitost využívá k rekreaci je povinen mít též zaplacenou popelnici.

Poplatek za psy
Při platbě za popelnici budou zároveň vybírány poplatky za psy. Cena byla stanovená stejná jako
v loňském roce: 40,-Kč za jednoho psa 50,-Kč za každého dalšího psa. Povinnost majitele psa je
nahlásit jak to, že už psa nemáte, tak i přihlásit nového a to od věku 3 měsíců psa.
Upozorňujeme všechny na platnost Obecně závazné vyhlášky 1/14 kterou se stanovují pravidla pro
volný pohyb psů na veřejném prostranství v obci Vrančice. V článku 1. uvedené vyhlášky se stanovují
pravidla:
a) na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce je možný pohyb psů pouze na
vodítku,
b) chovatelé a vlastníci psů jsou povinni neprodleně odstranit extrementy způsobené psem
na veřejném prostranství.
Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném
prostranství pod kontrolou či dohledem.
Celé znění Obecně závazné vyhlášky naleznete na www.vrancice.cz.

MAS Podbrdsko
Místní akční skupina Podbrdsko pro Vás vytvořila nový informační portál www.SOSPodbrdsko.cz,
informace naleznete i na www.podbrdskeinfo.cz.
Člověk zvládne v životě nejrůznější situace, když není pyšný a nemyslí si, že všechno zvládne sám.
Cílem k úspěchu je přiznat si, že potřebujeme pomoc! Člověk si musí umět říct o radu.
Informační portál www.SOSPodbrdsko.cz mapuje poskytovatele sociálních služeb působících na
území Místní akční skupiny Podbrdsko, tedy na území Rožmitálska, Březnicka, Hvožďanska,,
Milínska a v širším regionu Příbramska. Informační letáčky naleznete také na vývěsce. Katalog
sociálních služeb je k dispozici na obecním úřadě. Pokud byste měli zájem o bližší informace neváhejte
kontaktovat starostu obce.

FINANČNÍ ÚŘAD PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ V PŘÍBRAMI A V DOBŘÍŠI
INFORMUJE VEŘEJNOST

Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Příbrami a v Dobříši informuje všechny
daňové poplatníky, že v rámci služeb poskytovaných veřejnosti bude možné podávat daňová přiznání
k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019 i na níže uvedených místech, kde budou přítomni
pracovníci územního pracoviště.
Městský úřad v Březnici pondělí 2. 3. 2020 v době od 13:00do16:00 hod.
Městský úřad Rožmitál pod Třemšínem úterý 3. 3. 2020 v době od 8:00 do 11:30 hod. a od 12:30
do 16:00 hod.
Společenské centrum Jince Středa 4. 3. 2020 v době od 13:30 do 16:00
hod.
Obecní úřad Hvožďany pondělí 2. 3. 2020 v době od 13:00 do 16:00 hod.
Obecní úřad Kamýk nad Vltavou Středa 4. 3. 2020 v době od 13:30 do
16:00 hod.

Městský úřad Nový Knín Středa 4. 3. 2020 v době od 13:30 do 16:30 hod.
V rámci těchto úředních hodin mohou daňoví poplatníci platně podat vyplněné daňové přiznání a získat
informace k vyplňování tiskopisů.
Z technických důvodů zde nelze provádět příjem plateb daňových povinností v hotovosti.
Můžete obdržet složenku pro případné zaplacení daně.
K dispozici budou prázdné tiskopisy včetně všech potřebných příloh a poučení k vyplnění daňového
přiznání.
V souvislosti s podáváním daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob bude budova Územního
pracoviště v Příbrami a v Dobříši otevřena v prodloužených úředních hodinách ve všech pracovních
dnech:
23. 3. 2020 - 31. 3. 2020
8:00 – 17:00 hod.
a ve středu 1. 4. 2020 8:00 – 18:00 hod.
Finanční úřad pro Středočeský kraj
Územní pracoviště v Příbrami a v Dobříši

Tříděný odpad Kam s ním?
Je to jednoduché. V obcích se nachází na veřejně přístupných místech nádoby na separovaný odpad.,
bohužel, ale například ve Vrančicích se opakovaně objevuje v nádobě na plasty věci, které tam nepatří,
žádáme Vás tedy, abyste do nádob vkládali opravdu to co do nich opravdu patří.
Žlutá nádoba-plasty (nápojové kartony) patří sem: PET lahve, sáčky, čisté fólie, kelímky, výrobky
z plastů a polystyren.
!!!nepatří sem plastové obaly znečištěné nebezpečnými látkami (např.: od motorového oleje, od barev,
kyselin, …), nebo jinak znečištěné (např.: od bahna, smíchané s pískem či jiným stavebním
materiálem,)!!!
Modrá nádoba – papír, patří sem: veškeré neznečištěné papíroviny (časopisy, noviny, knihy, sešity,
letáky, kancelářský papír, krabice, lepenka, …)
Zelená nádoba – sklo barevné, bílá nádoba sklo bílé, patří sem: skleněné nádoby, skleněné lahve,
střepy.
!!!nepatří sem autoskla, porcelán, zrcadla, keramika, drátěné sklo, sklo znečištěné!!!
Hnědá nádoba –je umístěna ve Vrančicích a patří sem JEDLÉ oleje a tuky POUZE
ROSTLINNÉHO PŮVODU, vkládejte pouze v PET lahvích, které jsou dobře a pevně uzavřené.
Kovové věci můžete odložit na sběrném místě ve Vrančicích, anebo občané Životic a Mýšlovic můžou
využít svozu kovového odpadu, který proběhne opět v měsíci květnu. O termínu budete informováni.
Každá nádoba na tříděný odpad je označena informacemi, co do ní patří, nevhazujte tam prosím žádný
jiný odpad. Vše ostatní, co není uvedené na nádobě, je komunální odpad a patří do vaší popelnice.
Žádáme Vás o dodržování těchto pravidel, aby nedocházelo ke znehodnocování celého obsahu nádoby.
Veškerý vytříděný odpad patří do příslušné nádoby. Odpad, který se do nádoby nevejde tam nepatří!!!
Odkládat odpad mimo nádoby je přísně zakázáno!!!! Odložením odpadu mimo nádobu se dopouštíte
zakládání černé skládky a vystavujete se tak pokutě.
Děkujeme, že udržujete v obci pořádek.

Jak předcházet vzniku odpadů
Patříte mezi ty, kteří zodpovědně třídí odpad a snažíte se tak šetřit přírodní zdroje? Tak to je skvělé,
pouze správné a náležité zacházení s odpady uleví přírodě a přispěje k trvale udržitelnému rozvoji.
Bohužel, ale třídění vše nespasí, klíčové a velmi důležité je v současnosti hlavně omezit celkovou
produkci a důležité je předcházet vzniku odpadů. Víte o tom, že české domácnosti produkují nejvíce
odpadu plastového a papírového? A že takový odpad končí ve většině na skládkách, nebo ve
spalovnách? O tom, kolik odpadu končí na skládkách, rozhodují ve velké míře naše domácnosti.
Změňme to! Třídění a předcházení odpadu je pouze návyk.
Zde je pár tipů, jak předcházet vzniku odpadů
-Plánujte své nákupy – nepodléhejte slevám, kupujte si jen to, co opravdu potřebujete a spotřebujete.
Především u módy a rychle se kazících potravin. Naopak trvanlivé jídlo kupujeme ve větších baleních.
-Nekupujte balené vody-ve vrančickém vodovodním řádu máme kvalitní pitnou vodu, které
se vyrovná jen málokterá voda balená.
-Balte si věci sami, nebo vůbec-používejte látkovou nákupní tašku, textilní sáčky na ovoce a zeleninu
V obchodě upřednostňujte méně balené zboží. Svačinu noste v krabičce, pití v oblíbené lahvi.
-Nakupujte ve vratných obalech-pivo ve skle je kvalitnější a chutnější než v plastu. Ve vratných
obalech je možné zakoupit také některé minerální vody.
-Snižujte spotřebu tiskovin – nálepkou „Nevhazujte letáky“ na poštovní schránce výrazně snižujeme
množství papírového odpadu. Slevy si můžete vyhledávat na internetu. Noviny můžeme nahradit
sledováním televize či webových zpravodajských portálů.
-Kupujte kvalitní výrobky, které déle vydrží a sdílejte je. -nepoužívejte jednorázové nádobí a
dětské plenky, dávejte přednost pevným kvalitním hračkám a výrobkům.
-Nepotřebným nebo rozbitým věcem prodlužujte život-využijte vašich kutilských schopností
a opravte si rozbité věci nebo zašijte třeba rozpárané tričko. Nepotřebné věci darujte na burzu nebo
prodejte přes inzerát. Nakupujte z druhé ruky. Obaly od potravin před vyhozením ještě použijeme
(lahve, sáčky a další).
-Předcházejte vyhazování odpadu z kuchyně do popelnice-zbytky házejte do svých kompostérů,
případně zvířatům.
Pojďme tedy ve Vrančicích do toho, pojďme se naučit žít a chovat se k naší přírodě chytře. Nakupujme
bez obalů a šetřeme tak životní prostředí. Přírody bychom si měli vážit a snažit se jí uchovávat a šetřit
nejen pro nás, ale především pro budoucnost našich dětí. Začít můžete třeba tím, že při nákupu
zapomenete na plastové sáčky a budete používat látkové.
Takový sáček si můžete vyzvednout až půjdete zaplatit roční známku za popelnici, protože obec
prvořadě chce podporovat předcházení vzniku odpadů. I Vaše nákupy tak můžou být bezodpadové,
buďte chytří buďte moderní.
Jiří Sláma

Bioodpad
V dubnu budou opět v obcích, umístěny kontejnery na bioodpad. (Vrančice – obecní zahrada, Životice
– u hasičárny, Mýšlovic. Obecní zahrada)

Do tohoto kontejneru patří pouze odpad rostlinného původu: tráva, listí, drny, piliny, zbytky rostlin,
listy zeleniny, květiny, zemina z květináčů, štěpkovaný nebo nastříhaný odpad z řezu keřů a stromů,
zbytky ovoce, zeleniny, kuchyňský odpad pouze rostlinného původu.
Do nádoby nepatří: Celé větve, zbytky jídel, oleje, odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti,
uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné, vykaly od zvířat (psů) a jiné odpady.
Žádáme Vás o dodržování těchto pravidel, aby nedocházelo ke znehodnocování celého obsahu nádoby.
Obec je provozovatelem kompostárny, která musí být provozována v souladu s vyhláškou č. 341/2008
Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Z uvedeného samozřejmě
obecnímu úřadu vyplývají další administrativní úkony, jako evidence odpadů, kontroly, ohlašovací
povinnosti atd.
-V měsíci dubnu bude možnost opět vozit větve ze zahrádek apod. na Čarodějnice. Je zakázáno vozit
na čarodějnice pneumatiky a další nebezpečné věci. Pokud na Čarodějnice něco povezete, je
třeba se předem dohodnout. Zakázáno je také zakládat skládky větví a jiného odpadu na obecních
pozemcích.

Upozornění na nové povinnosti majitelů bezodtokových jímek
Zákon č. 113/2018 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České
republiky, ve znění pozdějších předpisů
§ 38 odstavec 8 zní:
„Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování
odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního
prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let.
Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle
živnostenského zákona.
Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat
doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce,
lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní
vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny.“.
Povinnost vlastníka jímky k 1. lednu 2021, podle § 38 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je předložit zpětně doklady o odvozu
odpadních vod za období posledních 2 kalendářních let, tedy od 1. ledna 2019.
Odpadní a srážkové vody
Pokud není množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který
odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které odpovídá zjištění na
vodoměru nebo směrným číslům roční potřeby vody, pokud nejsou instalovány vodoměry.
Není-li množství srážkových vod odváděných do jednotné kanalizace přímo přípojkou nebo přes
uliční vpust měřeno, nebo v případě, kdy je měřen odběr z vodovodu, a současně je také možnost
odběru z jiných zdrojů, vypočte se toto množství, tedy i množství dokládaného odvozu odpadních
vod, způsobem, který stanoví prováděcí vyhláška k zákonu.

Prováděcí předpis k zákonu,
vyhláška č. 48/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, upravuje, mimo jiné, výše
uvedené záležitosti, odkazující na použití směrných čísel roční spotřeby vody.
Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
Směrná čísla roční potřeby vody podle druhu spotřeby vody podle této přílohy určují potřebu pitné
vody a zpravidla i množství vypouštěné odpadní vody. V odůvodněných případech může vlastník
vodovodu nebo kanalizace, popřípadě jejich provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn,
uvedená směrná čísla roční potřeby ve vyjmenovaných případech snížit. ¨
Bytový fond – Roční spotřeba na jednu osobu
Byty 1. bytu s tekoucí studenou vodou mimo byt 15 m3
2. bytu bez tekoucí teplé vody (teplé vody na kohoutku) 25 m3
3. bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku) 35 m3
Hodnota uvedená v položce č. 3 je součtem spotřeby studené a teplé vody.
Teplou vodou na kohoutku je teplá voda vytékající z výtoku ovládaného uzávěrem přímo do dřezu,
umyvadla, vany, sprchy apod. Není rozhodující, zda je voda ohřívána elektrickým zásobníkem,
průtokovým ohřevem, plynovým kotlem pro byt nebo dům, nebo je připravována centrálně pro celou
obec nebo město (tzn. ze zdroje mimo fakturační vodoměr studené vody v domě). V případech
dodávky teplé vody ze zdroje mimo fakturační vodoměr studené vody se při výpočtu použijí hodnoty
podle bytu bez tekoucí teplé vody.
Rodinné domy
Na jednu osobu bytu v rodinném domu (max. 3 byty, 3 rodiny) se připočítává 1 m3 na spotřebu
spojenou s očistou okolí rodinného domu i s očistou osob při aktivitách (na zahradě apod.).
Kropení zahrady a provoz bazénů je samostatnou položkou a nespadá pod bytový fond.
Informace z Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram

Knihovna
I v letošním roce můžete navštívit naší obecní knihovnu, kde Vás rádi přivítáme každý pátek od 18.00
do 19.00hodin. Najdete u nás knihy všech možných žánrů a můžete si tak pěknou knihou, zpříjemnit
dlouhé zimní večery. Registrační poplatek na rok 2020 je jako v loňském roce 10.- Kč na čtenáře, za
výpůjčky se již nic neplatí. Po domluvě lze samozřejmě navštívit knihovnu i v jiném termínu.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Masopust
I v letošním roce se můžete těšit na MASOPUSTNÍ VESELENÍ.

Všichni jste srdečně zváni
v sobotu 29.února 2020 se ve Vrančicích
koná tradiční masopustní veselí, a to se vším co k této tradici
neodmyslitelně patří.
Slavnostní zahájení masopustu je v 13.00 hodin.
Těšíme se na Vás a vaše masky!

Gratulace
Také letos se mohou naši spoluobčané (od 70 let) v den svého výročí, těšit na hezkou písničku na
rádiu České Budějovice v pořadu Písničky pro radost. Pořad Písničky pro radost se vysílá
V měsíci březnu jsme objednali hezkou písničku na rádiu České Budějovice pro pana J. Janouška
z Vrančic a v dubnu pro paní Vošahlíkovou L. K přání všeho nejlepšího se samozřejmě
připojujeme i my.
(Pozn. Pořad Písničky pro radost se vysílá Po-Pá 10.00-13.00, So, Ne 10.00-12.30 Český
rozhlas České Budějovice, naladíte na frekvenci 106,4 MHz z vysílače Kleť.)

Akce konané ve Vrančicích v letošním roce
Letošní rok se máte opět na co těšit, o tom se přesvědčte sami:
1.1 se již uskutečnil Výstup na vrchol Vranče (Spolek Vranč)
29.2. proběhne masopustní veselí (spolek Vranč)
Zahájení sportovní sezony na hřišti.
30.4. Čarodějnice (SDH)
1.5. Májka a májová slavnost (Spolek Vranč a SDH)
Den matek – posezení u kávy (Spolek Vranč)
Červen – Dětský den opět na zajímavé téma (Spolek Vranč)
5.7. Poutní mše svatá v kapli sv. Cyrila a Metoděje v Životicích
5.7. Vrančický tuplák (SDH)
6.7. Odpoledne pro děti (SDH)
Červenec – Sousedské posezení (Spolek Vranč)
Srpen – Vrančický den žen (SDH)
Country posezení –konec prázdnin (Spolek Vranč)
Rozloučení s prázdninami pro děti –konec prázdnin (Spolek Vranč)
Září – Rozloučení s létem (Spolek Vranč)

Říjen – drakiáda (Spolek Vranč)
Listopad – Svatomartinský lampiónový průvod (Spolek Vranč)
Košt Svatomartinských vín (Spolek Vranč)
Prosinec-Mikulášská nadílka na Čertovském kopci (Spolek Vranč)
5.12. Mikuláš (Spolek Vranč)
- Rozsvícení vánočního stromečku, první adventní neděle (Spolek Vranč)
-Setkání u vánočního stromečku (Spolek Vranč)
-6. 1. 2021 Tři králové (Spolek Vranč)
Některé termíny jsou zatím předběžné a vy budete včas informováni, jak jste již zvyklí ve Vrančickém
zpravodaji. Těšit se také můžete na sportovní akce, o kterých vás budeme také včas informovat.

Poznámky redakce
Zpravodaj také zasíláme elektronicky, pokud by měl někdo zájem, zašlete nám prosím svoji e- mailovou adresu na
knihovna.vrancice@seznam.cz
Rádi Vám budeme zpravodaj zasílat.

Tento text neprošel jazykovou úpravou.

