Hrdějovické listy
informační leták
do každé domácnosti
Milí spoluobčané,
dovolte nám vás touto cestou informovat o dvou změnách, které nás na začátku roku 2022
v Hrdějovicích a Opatovicích čekají. Jedná se o změnu provozu sběrného dvora a změnu
provozovatele vodovodu a kanalizace.

Kam s odpadem
v roce 2022?

Kam s bioodpadem?

Jan Neruda ve své povídce Kam s ním píše:
„Projela mne myšlenka hanebná! Jakpak kdybychom tedy já
a Anča chytli v noci slamník, donesli jej tamhle za roh a slámu vysypali? – Myšlenka rozhodně nepěkná – nepořádná –
protizákonná – ale přiznám se: mně se líbila! Člověk se, ach,
tak snadno stane špatným!“
Jan Neruda říká, že slamník je věc potřebná a z dnešního
pohledu dokonce, vzhledem k jeho zpracování, i věc ekologická …, ale všechno má svůj háček, nakonec, když věc doslouží, řešíme stejný problém tenkrát jako dnes: kam s ním?
Jak to dopadlo se slamníkem a jeho majitelem stojí za přečtení v Nerudově fejetonu. Jak by se mělo správně nakládat
s věcmi, které dosloužily, či biologickým odpadem ze zahrádek v Hrdějovicích a Opatovicích, se dočtete na těchto
řádcích.

Obec Hrdějovice stála na sklonku loňského roku před rozhodnutím v souvislosti s poplatky za komunální odpad pro
naše občany. Vzhledem k současné složité situaci, která ekonomicky dopadá na celou společnost, chce obec Hrdějovice
naše občany podpořit tím, že pro rok 2022 nenavýší poplatek za komunální odpad i přesto, že náklady obce narůstají.
Nezanedbatelnou nákladovou složkou je i svoz bioodpadu
(tzv. oranžové kontejnery), které obec bezplatně poskytuje nad rámec zákonných povinností a jejichž provozování
není zahrnuto v poplatku za komunální odpad. Vzhledem
k tomu, že tato služba není využívána všemi občany stejně
a někteří ji dokonce nevyužívají vůbec, bylo by plošné navyšování poplatku pro zachování této služby nespravedlivé.
Přistavení kontejneru na určené místo bude nadále možné
pouze po předchozím objednání a uhrazení manipulačního
poplatku. Podrobná pravidla pro přistavení kontejnerů budou dostupná na webu obce a na OÚ.

Jak si objednat kontejner:
Kontejner si telefonicky
objednám na obecním
úřadě.

Předem uhradím manipulační
poplatek ve výši 450 Kč.
(převodem nebo osobně na OÚ)

Dva velké kontejnery na BIOodpad budou volně přístupné během celého týdne
v ulici Luční a ulici Okružní (současné a původní sběrné místo).
V Opatovicích bude kontejner zachován.

Kontejner mi bude přistaven
na domluvené místo v pátek
odpoledne a odvezen v pondělí.

Kudy do sběrného dvora?

Provozní doba sběrného dvora:

Od 1. ledna 2022 zahajujeme zkušební provoz v nově vybudovaném sběrném dvoře - ulice Luční (areál objektu keramičky). Odpady lze odevzdat ve
sběrném dvoře jen v případě, kdy je občan plátcem poplatku za odpady dle
místní vyhlášky a tento poplatek uhradil. Odebírané odpady: sklo, plast,
kov, velkoobjemný odpad, nebezpečný odpad.

Středa: 15:00 – 18:00
Sobota: 10:00 – 12:00, 14:00 – 17:00

je možné uhradit do konce června 2022. Prosíme všechny občany, aby
pokud možno využili bezhotovostní platby, a to převodem na účet obce
nebo pomocí platebního terminálu na OÚ.

Za osobu mladší 75 let na rok: 550 Kč
▶ Za osobu starší 75 let na rok: 350 Kč
▶

(pozn. občané, kteří v kalendářním roce dosáhnou 75-ti let a více let věku)
▶

Děti mladší jednoho roku jsou od poplatku osvobozené.

Kontaktní osoby pro provoz sběrného dvora:

Ivan Hašek
Marta Křížová

Poplatky za komunální odpad

Částky platné od 1. 1. 2022:

(kromě státních svátků)

tel. 602 615 010
tel. 776 700 989

Bezhotovoství platba za komunální odpad
převodem na účet obce:

101807719/0300
variabilní symbol: uvádějte vaše číslo popisné.
Kontaktní osoba:

Hana Jandová tel. 773 882 771

Sběrné místo u mateřské školy je od 1. 1. 2022 zrušeno.
Od roku 2022 jsou zrušeny známky na popelnice.
V rámci třídění odpadu je bezplatně zaveden nový
„pytel“ šedé barvy na třídění kovu.

Chcete se zbavit nepotřebného vánočního stromečku?
Nemáte možnost jeho ekologické likvidace v rámci své domácnosti?
V týdnu od 10.1.2022 budou pracovníky obce odložené stromečky
před vaším domem průběžně odváženy.

Děkujeme, že v naší obci nevytváříme černé skládky a chováme se k přírodě
a svému okolí s úctou a nenapadají nás „myšlenky nepěkné – nepořádné – protizákonné“
a pokud nás napadnou nedojde k jejich realizaci.

Změna provozovatele
vodovodu a kanalizace
Jak jsme již informovali v Hrdějovicích listech, obec musela na konci tohoto roku, dle zákona o zadávání veřejných zakázek, po pěti
letech realizovat tzv. koncesní/výběrové řízení a znovu vybrat provozovatele vodovodu a kanalizace v Hrdějovicích a Opatovicích.
Současnému provozovateli se nepodařilo podat nejvýhodnější
nabídku. Zastupitelé v souladu se zákonem schválili od 1. ledna
2022 nového provozovatele, který podal nejvýhodnější nabídku,
ČEVAK a.s.

Zástupci firmy ČEVAK budou naše občany písemně kontaktovat do
konce ledna 2022 s instrukcí, jak postupovat v souvislosti s uzavřením nových smluv.
Prosíme všechny občany o spolupráci a především trpělivost. Změna
provozovatele není z toho důvodu, že by provozovatel zkrachoval ani
z důvodu nespokojenosti s firmou, která doposud vše provozovala.
Pokud se nezmění zákon, obec bude muset opět za pět let soutěž
vypsat znovu a uvidíme, jak vše dopadne.

Kontakty ČEVAK:
Zákaznická linka: tel. 844 844 870
(v pracovní dny 8:00 – 16:00)

Email / obchodní záležitosti: prodejvody@cevak.cz
Hlášení poruch: 800 120 112 (nepřetržitě)

Děkujeme za pochopení a přejeme vám všem v roce 2022 hodně úsměvů a sil.

