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Úřední oznámení
Ceny za svoz komunálního odpadu v roce 2021:
Ceny jsou platné pro trvale hlášené fyzické nepodnikající osoby v obci.

Popelnice do objemu 120 l
1x14 dní celý rok
1 350 .- Kč
Známka jednorázová (pytel, popelnice) 90.– Kč

Popelnice 240 l
1x14 dní celý rok
2 700. -Kč
Známka jednorázová
180.– Kč
Svoz je zajištěn Technickými službami Příbram a bude probíhat jako v loňském roce, v sudém
týdnu ve čtvrtek. Nové známky si můžete zakoupit na obecním úřadě ve čtvrtek 11.2. od 10.00 do
11.00 hodin, pátek 12.2. od 16.00 do 17.00, v pondělí 15.2.2020 od 10.00 do 11.00 hodin. Letos
vzhledem k epidemiologické situaci okolo Covid 19 preferujeme, domluvit si telefonicky
(723238125) termín schůzky mimo uvedené termíny. Žádáme vás, aby peníze pro platbu jste měli
připravené v dané částce akorát.
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).
Pro letošní rok došlo k poměrně vyššímu zdražení, důvodem je především růst nákladů za služby v
oblasti odpadového hospodářství, ale i zákonné navýšení poplatku za uložení odpadu na skládku ze
strany státu. Od 1. ledna 2021 nový zákon o odpadech zvyšuje dosavadní částku pět set korun za
tunu odpadu na osm set korun za tunu a tento poplatek každoročně poroste až do roku 2029, kdy
dosáhne výše 1.850 Kč za tunu. Od roku 2030 pak bude dokonce skládkování využitelných odpadů
zakázáno. Cílem státu je proto zdražením motivovat obce a lidi k lepšímu nakládání s odpady,
zastavit ukládání odpadu do země a zvýšit podíl recyklace.

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.

Úřední hodiny
Úřední hodiny jsou v režimu zvýšených hygienických opatření dle doporučení Ministerstva
zdravotnictví. Úřední hodiny pátek 19.00 - 20.00 hodin po předchozí telefonické domluvě.
Telefon 725 021 794.Vstup na obecní úřad je povolen pouze se zakrytými ústy a nosem a to
rouškou, šálou, šátkem apod.
Žádáme občany, aby své záležitosti vyřizovali především telefonicky nebo elektronicky (e-mailem,
datovou schránkou) a úřad navštěvovali pouze v neodkladných záležitostech.
Za obecní úřad Vrančice
Jiří Sláma starosta

Knihovna.
I v letošním roce můžete navštívit naší obecní knihovnu, kde Vás rádi přivítáme, Letos zatím pouze
po telefonické domluvě. Najdete u nás knihy všech možných žánrů a můžete si tak pěknou knihou,
zpříjemnit dlouhé zimní večery. Registrační poplatek na rok 2021 je jako v loňském roce 10.- Kč na
čtenáře, za výpůjčky se již nic neplatí.

Kulturní akce
Letos vzhledem k epidemiologické situaci určitě nebude Masopust.
A s velkou pravděpodobností ani žádné jiné jarní akce. Situace okolo Covid 19 není moc příznivá.
Zatím stále platí, zákaz kulturních akcí, platí zákaz setkávání osob (max 2osoby venku i ve
vnitřních prostorách). Doufejme tedy, že bude lépe a my se brzy budeme moc sejít při nějakém
příjemném sousedském posezením.
Prosíme Vás, abyste dodržovali základní hygienická pravidla – mytí rukou, rozestupy od
ostatních a roušky.
Děkujeme a přejeme všem pevné zdraví.

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!!!
Šedá 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.
Gratulace
Také letos se mohou naši spoluobčané (od 70 let), těšit na hezkou písničku na rádiu České
Budějovice v pořadu Písničky pro radost.
V měsíci lednu oslavil své kulaté narozeniny pan Z. Lukášek a pan Z. Hovorka, dodatečně se
připojujeme k přání všeho nejlepšího a hodně zdraví. V březnu oslaví své narozeniny pan J.
Pokorný a pan J. Janoušek K přání všeho nejlepšího a především hodně zdraví 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.)
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

