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SLOVO MÁ STAROSTA
Vážení spoluobčané,
již máme za sebou téměř dva měsíce nového roku, ve kterém
jsme rovněž připraveni vás informovat o všem podstatném
ze života obou našich obcí prostřednictvím zpravodaje, jehož
první letošní číslo právě držíte v rukou a chystáte se s ním
seznámit.
Úvodem si tímto dovoluji sdělit, že oproti negativním
předpovědím naprostá většina obyvatel správního obvodu
městyse Brozany nad Ohří pochopila nutnost nové obecně
závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. Rovněž sděluji, že její nabytí
platnosti nijak nezměnilo postoj občanů k celému nastavenému
systému. Mnozí dokonce přichází s dalšími zajímavými podněty,
se kterými se postupně zabýváme a ještě budeme zabývat. Je
nám známo, že se ale v obcích rozproudily drobné diskuse, na
které se budeme pokoušet postupně odpovídat.
Sám jsem shledal, že není jednoduché ihned odpovědět na
otázku: „Co vlastně patří do popelnice, když už nemám popel a
co mohu, tak vytřídím.“ Snažil jsem se proto poučit
v odbornějších materiálech a je to možno vysvětlit i takto. Do
popelnice patří vše, co již nelze vytřídit a není nebezpečným
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odpadem. Jinými slovy každý z nás je ochoten třídit materiál –
odpad do určité velikosti a to nejmenší už patří do popelnice
(sáčky od čaje, kelímky od jogurtů, použité papírové kapesníky,
dětské pleny, pečící papír, …) K dalším otázkám pak dále v textu
zpravodaje.
Všem občanům však patří poděkování za to, že nepřestali třídit a
že popelnice vystavují k odvozu plné, protože pochopili, že to je
správná cesta ke snížení poplatku pro příští rok. Za nejhloupější
nápad lze v tomto případě považovat pálení odpadu v kamnech a
kotlích. Zejména pak toho, který nedokonalým spalováním vytváří
rakovinotvorné látky, kterými „palič“ ohrožuje sebe i své okolí.
Rovněž bych chtěl také poděkovat za shovívavost, při řešení
dalších dílčích změn, které jsou s problematikou spojené.
Některé byly vyřešeny a další, které přinese čas, jsou stále
v jednání se svozovou firmou. V každém případě máme
k dispozici dobře fungující sběrný dvůr, kde lze uložit jakýkoliv
druh odpadu, od 1. 1. 2017 pak komunální odpad již
bezplatně. Zaplatit zde tedy musí už pouze ten, kdo tu chce
uložit stavební odpad a pneumatiky.
Letošní zima sice nekončí, ale přece jen již stačila prověřit
připravenost naší servisní organizace Služby Brozany s.r.o. A
musím zde bez nadsázky poděkovat všem jejím zaměstnancům i
pracovníkům v rámci VPP, že se jim úklid podařilo zvládat. Není
jen mým postřehem, že daleko lépe než v některých větších
městech, kde jízda i chůze po ulicích byla často zdraví
nebezpečná.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se zde ještě zmínil o 13.
schůzi Zastupitelstva městyse Brozany nad Ohří, která se sešla
v podvečer dne 25. ledna 2017, aby stačila včas projednat dva
důležité body jednání. A to pověření starosty k účasti na
exekutorem nařízené elektronické dražbě, kdy se poté podařilo
vydražit podíl 1/16 na vyřazené a nefunkční čističce odpadních
vod v lokalitě Na Průhonu. Vlastnictvím celého podílu a její
následnou likvidací tak získá městys možnost prodeje stavební
parcely. Druhým stěžejním bodem schůze pak bylo schválení
podání žádosti o dotaci na rekonstrukci budovy základní školy.
Tímto bychom rádi zajistili v podkroví stávající budovy ZŠ novou
2

počítačovou učebnu a nové specializované učebny pro výuku
jazyků, fyziky, chemie a přírodovědy. Žádost o dotaci se podat
podařilo a nyní se připravujeme na další práci s tím spojenou.
Závěrem mi dovolte, abych já i vám všem popřál mnoho sil a
energie do vaší další práce, a zároveň spokojené prožití
letošního předjaří.
starosta Ing. Václav Bešta

INFORMACE ÚŘADU
LÍSTKY NA POPELNICE
Nespotřebované lístky na popelnice za rock 2016, bylo možné
vrátit do konce měsíce února v roce 2017. Od 1. Března se již
neproplatí.
POPLATEK ZA PSY
Žádáme občany, kteří doposud neuhradili poplatek
za psa, aby takto učinili do konce měsíce března.
Poplatek za jednoho psa činí 200Kč a za každého
dalšího 300Kč.
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Upozorňujeme občany, že splatnost poplatku za komunální
odpad je 30. 6. 2017, a to ve výši 480Kč.
Poplatek má povinnost zaplatit každý občan trvale hlášený v
obci Brozany či Hostěnice, dále každý vlastník nemovitosti
určené k rekreaci za danou nemovitost a dále každý vlastník
nemovitosti za danou nemovitost, ve které není nikdo hlášen.
Poplatek je možné uhradit hotově na pokladně úřadu nebo
převodem na bankovní účet: 3423471/ 0100, VS rodné číslo
poplatníka. Majitelé nemovitostí – VS číslo popisné nebo
evidenční stavby, které se to týká a do zprávy pro příjemce
uvedou opět číslo popisné či evidenční, místo katastru (tj.
Brozany či Hostěnice) a příjmení vlastníka.
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AKTUALITY
KULTURNÍ KOMISE INFORMUJE:
Ve čtvrtek 9. března se ve velkém sále v hasičárně uskuteční od
16:00 "Jarní setkání" pro seniory. K tanci i poslechu zahraje Mgr.
Šourek.
Všichni jste srdečně zváni.
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Sbor dobrovolných hasičů a Úřad městyse
Brozany nad Ohří si Vás tímto dovolují pozvat
na tradiční dětský maškarní karneval se
Sváťou, který se bude konat v sobotu 25.
března od 14.00 v sokolovně.
Budeme se těšit na Vaši účast.
BROZANSKÁ POUŤ
Letos se uskuteční 6. - 7. května 2017.
ZÁJEZD DO CHORVATSKA
Nemáte chuť jet v létě k moři? Nabízím poslední volná místa na
chorvatský ostrov Pag.
Autobusový zájezd se uskuteční v termínu od 16. do 26.
července, odjezd je z Brozan. Ubytováni budeme v mobilních
domcích nedaleko pláže. Domky jsou pro dvě, čtyři nebo pět
osob, každý má své vlastní příslušenství a zařízenou kuchyňku.
Cena zájezdu bez stravy je 5 500 Kč, cena s polopenzí je 6 800
Kč za osobu. Platby lze rozložit do několika splátek.
Bližší informace můžete získat na telefonu 736 222 577 nebo na
e-mailu: rozec@email.cz (V. Rožcová)

ZE ŽIVOTA MĚSTYSE
TŘI KRÁLOVÉ S MRAZÍKEM A ETIKETA
Jak to vypadalo na začátku roku 2017 v kuloárech místní alma
mater? Jako obvykle tu bylo velmi živo. Při všem tom hemžení se
žáci celé školy v lednu seznámili s některými pravidly etikety
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neboli zásadami společenského chování při přednášce, kterou
připravila ve spolupráci s lektory Mgr. Irena Purmová.
Protože se všichni již netrpělivě těší na letošní lyžařský kurz,
nenechávají nic náhodě. Pedagogové, kteří budou děti na
„lyžáku“ doprovázet absolvovali na začátku ledna instruktorský
kurz.
Již tradičně se v lednu
uskutečnila
Tříkrálová
sbírka. Koledníci z řad
žáků
naší
školy
v
letošním roce získali do
pokladniček celkem Kč
23.404,-, z čehož Kč
12.690,- vykoledovali u
nás v Brozanech a zbylé
částky
pocházejí
od
obyvatel Doksan, Nových
Dvorů a Chvalína.
Herecký soubor místní dramatické skupiny pod vedením Mgr.
Evy Švihnosové sehrál 1. února pro veřejnost přestavení. Není
Mrazík jako Mrazík. Následující den, těsně před pololetními
prázdninami, zhlédly představení také děti z mateřské a základní
školy.
Poslední lednový den byl protkán mírným napětím a očekáváním,
jaké že známky přinese letošní vysvědčení. Své první vysvědčení
si odnesli i naši nejmenší – prvňáčci.
Rocková skupina Bordeaux přizvala členky Brozanského
školního sboru spolu se sbormistryní Mgr. Janou Harazímovou,
aby se podílely na CD této skupiny. 1. února proběhlo ve Štětí
samotné nahrávání, kde naše sboristky nazpívaly sbor k písním
Motýlek a Dětem.
Vlastivědné muzeum v Litoměřicích vyhlásilo na začátku roku
přírodovědnou soutěž, které se v různých kategoriích mohli
zúčastnit všichni žáci školy. Na vyhodnocení prací našich žáků si
však ještě musíme počkat.
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Soutěživost našich žáků prověřila i matematická Pythagoriáda.
Více než 30 žáků si přišlo vyzkoušet řešení různých logických
úloh.
SK SOKOL BROZANY INFORMUJE
O tomto víkendu si mladší žáci užili fotbalu jistě dostatečně.
Už v sobotu se zúčastnili halového turnaje pořádaného Okresním
fotbalovým svazem pod názvem „O pohár předsedy OFS“,
který se konal v Roudnici nad Labem. A nevedli jsme si vůbec
špatně.
V prvním utkání ve skupině porazili TJ Sokol Straškov 2:0, dále
svedli souboj s mužstvem SK Liběšice a opět vítězně, tentokrát
3:0. Na závěr skupiny narazili na tradičního soupeře, domácí tým
SK Roudnice. Po normální hrací době skončilo utkání 0:0, a proto
přišly na řadu pokutové kopy, ve kterých se štěstí přiklonilo k
našemu týmu.
Jako vítěz skupiny B tedy narazili na soupeře, který se umístil ve
skupině A na druhém místě. Tím byl celek SK Štětí. V zápase
plném hezkého fotbalu naši hráči dominovali a zaslouženě
zvítězili 4:0 a postoupili tak do finále.
V něm změřili své síly s týmem
FK Litoměřicko, který ve
druhém
semifinále
porazil
domácí tým SK Roudnice. V
bojovném zápase, ve kterém
naši hráči udělali několik chyb
a obdrželi tak vůbec první
branky na turnaji, nakonec
prohráli 1:4 a zůstali jen krůček
od celkového vítězství. Avšak i
tak je druhé místo výborné!
Všem klukům patří velký dík za
nasazení, bojovnost a předvedený fotbal.
Sestava: Klíma Jaromír, Beránek Adam, Svoboda Dominik,
Prokop Lukáš, Poláček Pavel, Dětinský Marek, Hřava Jan,
Janouš Tomáš.
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V nabitém víkendu dnes mladší žáky čekalo finále Zimní halové
ligy Ústeckého krajského fotbalového svazu, které se konalo
ve sportovní hale v Krupce. Po náročné sobotě se kluci museli
rychle otřepat, vydolovat další síly a znovu ukázat, že fotbal hrát
umějí. A povedlo se jim to ještě lépe než v sobotu!
Ve finálovém turnaji, kde se hraje systémem každý s každým,
narazili v prvním utkání na SK Roudnici a porazili ji 2:1. Dále
přehráli soupeře ze Střekova 2:0 a stejným rozdílem i domácí
Krupku. V dalším utkání mohli vrátit prohru ze včerejška mužstvu
FK Litoměřicko. Bohužel se to převážně díky emocím a dvěma
vyloučením nepodařilo a prohráli gólem v posledních sekundách
zápasu 1:2. Po tomto utkání ovšem již nezaváhali a nejprve
vyhráli nad Baníkem Modlany 2:0 a v posledním utkání i nad
Košťany 3:0.
Díky těmto výsledkům se naši mladší žáci stali celkovými vítězi
Zimní halové ligy ÚKFS!
Kluci odmakali celý turnaj ve skvělém tempu a za předvedenou
hru zaslouženě mohli nad hlavu zvednout vítězný pohár.
Sestava: Klíma Jaromír, Beránek Adam, Svoboda Dominik,
Prokop Lukáš, Poláček Pavel, Dětinský Marek, Janouš Tomáš,
Procházka Jiří, Štrympl Václav, Kafka filip
Za odvedené výkony děkují trenéři Tomáš Volák a Jaroslav
Kubík.
HOSTĚNICE INFORMUJÍ
V minulém Zpravodaji jsme loučili přáním a přípravami na
vánoce, ale čas běží tak zběsile, že už jsou již téměř dva měsíce
za námi. I v této krátké době a téměř nečekaně dlouhé
povětrnostní zimě se událo několik momentů, s kterými bychom
se mohli vzájemně seznámit. Vzpomeňme jen krátce, že u
krásného vánočního stromku uprostřed Hostěnic se nás tentokrát
sešlo nebývale dost spoluobčanů (cca 40). Vzpomněli jsme si na
všechno krásné v uplynulém roce, vzpomněli jsme na ty, kteří
nás navždy opustili a vzájemně jsme se v tiché hudbě vánočních
koled pohostili nejen teplými nápoji, ale i domácími vánočními
laskominkami.
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Probíhající zima nás rovněž obdarovala v několika vlnách
nebývalým množstvím sněhu a dlouhodobým až nepříjemným
nočním i denním mrazem. Řeka Ohře opět po mnoha letech
ukázala jaká je krásná a tajemná, když zamrzne. Přejít se nikdo z
lidí nepokoušel, jen ptáci, labutě a kachny hledaly obživu velmi
těžko. Doufejme, že vymrzli i všichni paraziti v našich polích a
zahrádkách, aby v průběhu následující roční vegetace bylo
potřeba minimum všech možných pesticidů.
Počátek roku přinesl nový systém
sběru a likvidace domovních
odpadů. Naplnila se varovná slova
o možném odstranění našeho sice
oploceného,
ale
otevřeného
velkého kontejneru na směsný
odpad. „Díky“ nezodpovědným a
neplatícím přehazovačům odpadu
všeho druhu musel být po mnoha
letech tento bohužel ztrátový způsob skládkování ukončen. Nový
systém tzv. kapitační platby (poplatek od všech občanů bez
rozdílu) je pro mnohé nepříjemný, ale hlavně zasáhne všechny
„spekulanty“ jak se vyhnout platbě za svůj vyprodukovaný odpad.
Bohužel v katastru Hostěnic měl a ještě má odvoz své
nedostatky, na které občané právem nadávají. Doufejme, že
odvoz bude ještě náležitě vyladěn a upraven ve prospěch všech
nejen jejich stálých občanů, ale v létě i chatařů. Zásadní je, že se
nesmí přestat třídit, naopak třídění se musí ještě zvýšit. A rovněž
nechceme, aby vznikaly černé skládky a hromádky svinstva
kdekoliv v zákoutí. Musíme být proto všímavější proti všem těmto
neduhům, a včas na ně upozornit, hned jak se někde vyskytnou.
V návaznosti na dotazy občanů o likvidace domovních kalů
(fekálií), o které jsem vás informoval v září loňského roku jen
tolik, že na řešení se pracuje, zadání dostala externí firma.
Předpokládejme, že o možném návrhu budeme v následujícím
období vedením městyse rovněž informováni.
Všichni v Hostěnicích a již mnozí i v Brozanech víme o
přetrvávajícím projektu MVE na jezu. Potěšující je, že i vlivem
aktivní účasti některých našich občanů, obou občanských
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sdružení a místních rybářů bylo nejen Ministerstvem životního
prostředí ČR v září 2016 vráceno zpět Rozhodnutí Krajského
úřadu v Ústí nad Labem, ale krajský úřad na žádost investora v
lednu 2017 přerušil další projednávání celé záležitosti o více jak o
půl roku na říjen 2017. Je pochopitelné, že jestli zde MVE
nechceme, musíme v tomto následném období rovněž
shromažďovat naše důkazy o ochraně přírody a našeho životního
prostředí. Věříme, že zvítězí zdravý rozum a „pravý“ veřejný
zájem. Sdružení Brozany se přihlásilo do správního řízení MěÚ
Litoměřice, za účelem pomoci ochraně volně žijícím živočichům
(rybám), v souvislosti s útoky a působící škodou kormoránů
(Phalacrocorax carbo sinensis) v našich vodních tocích na Ohři a
Mlýnské strouze. O predátorské a ničivé úloze těchto ptáků, jako
nepůvodního druhu v našich zeměpisných pásmech, by rybáři
mohli dlouze vyprávět.
Na závěr jen víra v lepší časy, … že když na Hromnice bylo ráno
o hodinu více, doufejme, že příště už tu bude jen teplejší slunce a
s ním přijde posel jara - bledule jarní a úsměv na tváři nás všech.
RYBÁŘI INFORMUJÍ
Vážení občané, kolegové rybáři, i v roce 2017 Vás budou rybáři
informovat o své činnosti.
Skončili vánoce, Silvestr a začal běžný život. Výbor místní
skupiny se sešel na své první schůzce 6. ledna a začal plnit své
úkoly, které mu vyplývají z plánu práce a z úkolů, které dostává
od výboru MO ČRS Litoměřice.
Mládež pod vedením Zděnka Nováka se pravidelně schází 1x za
14 dní v Brozanech, zatím se učí teorii, poznávat ryby, rybářský
řád, k vodě vyrazí, až to počasí dovolí.
Letošní leden byl mrazivý, a proto rybáři museli vyrazit na
zamrzlé plochy našeho revíru, aby pomohli rybám, bylo to 21. 1.
a 22. 1. 2017. Vyřezali jsme okna /díry do ledu/, abychom udělali
rybám světlo, aby z vody odešli jedovaté plyny a pustili jsme k
nim kyslík a tím zlepšili životní podmínky, potřebné pro přežití
pod ledem. Je to velice potřeba, když je hladina pokrytá ledem a
navíc je sněhová pokrývka. Protože mrzlo celý měsíc, museli
jsme tuto činnost několikrát opakovat.
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Díky mrazům byl led na hlavním toku od jezu v Doksanech a
přilehlých ramenech a rybnících.
To bylo dobře, neb rybám
nemohl škodit kormorán, který
způsobuje na rybí obsádce velké
škody. Největší hejno, které jsme
zaregistrovali, bylo asi 60 kusů.
Uvádí se, že jeden pták sežere
denně cca 0,5kg ryb, a někdy
poškodí větší ryby, které nemůže
spolknout. Boj s ochránci těchto
ptáků je velice složitý a náročný,
přesto se nevzdáváme a budeme se snažit získat povolení k
plašení a odstřelu.
V sobotu 28. 1. 2017 se konala první brigáda a na chovném
rybníku jsme „zmladili“ vzrostlou vrbu na ostrůvku, další brigáda
bude v březnu, zaměříme se na úklid, sběr odhozeného odpadu
na březích řeky Ohře a posekání rákosu na rybníku ATC.
Vedoucí rybářské stráže MO ČRS Litoměřice VL. Krpeš podal
návrh na odvolání některých členů RS, pro neplnění povinností a
někteří členové na funkci rezignovali sami, našich členů se to
netýká.
Krátce o MVE na jezu v Hostěnicích – stále není nic rozhodnuto,
projekt stojí a na žádost investora je řízení do října 2017 KÚ v
Ústí n/ L. přerušeno, pozastaveno.
Členové rybářské stráže se 1. března povinně zúčastní v
Litoměřicích školení a na závěr se podrobí přezkoušení.
Jako každý rok se uskuteční v restauraci na Růžku výroční
členská schůze naší místní skupiny, letos to bude 25. 2. od 9 00
a zveme tím všechny rybáře – občerstvení zajištěno.
To je zatím zhruba vše a další v příštím ZPRAVODAJI.
Vydává městys Brozany n. Ohří, IČO 00263397, jako občasník.
Je evidován na MK ČR pod č. j.: E 18608
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Vážení spoluobčané,
od 1. 1. 2017 došlo ke změně způsobu úhrady za vývoz
popelnic na základě „Obecně závazné vyhlášky č. 4/2016, o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů“.
Vydanou vyhláškou sledujeme aktivní zapojení všech občanů
městyse do existujícího systému manipulace a likvidace
komunálního odpadu vzniklého na území městyse a zlepšení
efektivního výběru poplatků při úhradě vzniklých nákladů. Přesto,
že vyhláška je závazná pro občany resp. poplatníky, vyskytly se
objektivně dotazy a připomínky k jejímu obsahu a závaznosti. I
když realizace vyhlášky je v počátečním stádiu, pokusíme se vám
v následujících řádcích mnohé skutečnosti vysvětlit.
Dosavadní systém platby odpadu lístkovým systémem se
mnohým zdál jako dokonalý, ale opakem pravdy bylo, že se stal
již celkově přežilý, ekonomicky ztrátový, neodpovídal novelizaci
zákona o odpadech. Prodej lístků byl administrativně - finančně
složitý, systém byl nevymahatelný po neplatičích lístků, i když
objektivně produkují komunální odpad a mnozí z nich tak při tom
parazitovali na anonymitě „likvidace“ svého odpadu na volně
přístupných úložištích.
Přehled odpadů v t
Plast
Papír
Sklo
směsnný komunální odpad
Objemný odpad
BIO odpad
Celkem tuny

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
12 15 18 18 19 19 20 23 26 27 27 27
3
6
8 24 28 28 24 10 28 23 35 47
7 10 14 16 14 15 15 13 13 19 25 24
124 127 128 129 151 163 188 182 197 159 153 163
44 55 76 80 60 61 40 51 46 75 87 86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 347 380
189 212 245 267 273 286 286 279 311 304 673 727

Naše nová vyhláška reaguje i na budoucí cíle státní ekologické
politiky, kdy od roku 2024 bude zakázáno ukládat na skládky
jakkoliv
jinak
využitelný
směsný
komunální
odpad
(recyklovatelný, spalitelný, …) a přitom bude dynamicky
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zvyšován poplatek i pro obce za ukládání odpadu na skládku.
Proto zájmem městyse vydanou vyhláškou je vést občany
v maximální míře třídit odpad, tím snížit množství směsného
odpadu a pro mnohé dnes neuvěřitelné - snížit i výši vybíraného
poplatku!
VÁŠ NEJČASTĚJŠÍ DOTAZ byl zaměřen na tvorbu uvedené
výše poplatku (na rok 2017 ve výši 480,- Kč). Městys vybral ten
nejoptimálnější, nejspravedlivější a jako vstupní – s reálným
předpokladem jeho možného snižování. Uvedený poplatek
vychází ze zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Námi
vybraný typ sazby místního poplatku za komunální odpad se
skládá ze dvou částí.
1. Z fixní - pevné částky ve výši 250,- Kč - stanovené tímto
zákonem za osobu a kalendářní rok.
Tato částka ze zákona zahrnuje náklady na manipulaci a
likvidaci ostatních odpadů v obci, kterou za občany do roku 2016
platil městys. Včetně komunálního odpadu z korby v Hostěnicích,
která byla neoprávněně využívána mnohými občany bez úhrady!
Pro vaši informaci uvádíme, co tvořilo další náklady městyse na
odpady za rok 2016:
1. Svoz a úklid odpadků z veřejného prostranství, svoz
kontejnerů s bioodpady
2. Svoz tříděného odpadu (podzemní kontejnery, nádoby na
tříděný odpad)
3. Svoz BIO popelnic (51 000,- Kč „vývoz“ – 10.800,- Kč
„úhrada od občanů“)
4. Sběrný dvůr nebezpečný odpad
5. Uložení BIO odpadu na kompostárnu
Celkem 1.183.570,- Kč.
Z uvedeného vyplývá, že i po uhrazení zákonné částky 250,- Kč,
bude městys nadále dotovat odpadové hospodářství obce zhruba
496,- Kč/na každého občana! (Celkové náklady 1.183.570,Kč/počet poplatníků 1585 = 746,- Kč na každého občana.)
Budeme se snažit tuto provozní částku optimálně snižovat a
zvýšené množství tříděného recyklovatelného druhu odpadu
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(plast, papír, sklo) zpeněžovat výkupem ve prospěch snižování
reálných nákladů za komunální odpad.
2. Z pružné – pohyblivé částky 230,- Kč, stanovené na základě
skutečných nákladů městyse Brozany nad Ohří v předchozím
roce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na
osobu.
Rozúčtováním skutečných nákladů předchozího roku 2015 na
sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu činily:
a) skutečné náklady v roce 2015 na netříděný komunální
odpad činil 376.023,- Kč;
b) počet poplatníků 1.585; (fyzická osoba a cizinci s trvalým
pobytem v obci, vlastník nemovitosti určené k bydlení kde
není nikdo přihlášen k trvalému pobytu);
c) rozúčtování nákladů: 376.023,- Kč/ 1.585 poplatníků = 238,Kč/ poplatníka
Zastupitelstvo městyse na zasedání v prosinci 2016 rozhodlo pro
první rok platby místního poplatku na poplatníka stanovení v
uvedené alikvotní výši 230,- Kč. (Zákon umožňuje stanovit až
do výše 750,- Kč za osobu a kalendářní rok na základě
rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu na osobu.) Zde městys předpokládá, že občané budou
nejenom nadále třídit jako doposud, ale že se zapojí všichni další,
kteří tak dosud nečinili, a tak nezvyšovali náklady na tuto 2.
pružnou část sazby poplatku.
DRUHÁ ČASTÁ OTÁZKA se týkala nového systému svozu
popelnic, když již nejsou používány lístky.
Z důvodu evidence svozu popelnic (každý občan má možnost
vlastnit více popelnic) je nutné umístit na danou popelnici
samolepku, kterou je možno obdržet pouze na úřadě městyse
(jeden kus na jednu popelnici) na období první poloviny roku.
Samolepku na druhé pololetí roku 2017 pak obdrží pouze
občané, kteří řádně uhradí uvedený místní poplatek za odpad na
celý rok do 30. 6. 2017. Samolepku na popelnici bude možno
využít tam, kam zajíždí velký nebo malý popelářský vůz.
V oblasti, kde není technicky možno zajistit zajíždění
popelářského vozu, lze využít sběrného dvora. Každý občan
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Brozan nad Ohří, Hostěnic, nebo fyzická osoba, která má ve
vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba, po prokázání shora uvedených skutečností, může uložit
směsný komunální odpad a objemný odpad do sběrného dvora,
za který se od 1. 1. 2017 neplatí. Organizaci svozu odpadu
z chatových oblastí Nouzov a Kliment v letních měsících budeme
ještě upřesňovat prostřednictvím naší organizace Služby Brozany
s.r.o.
Jedno důležité upozornění, které by měli naši občané pochopit.
Systém průběžné a celkové úhrady za vývoz popelnic za směsný
komunální (domovní) odpad je pro městys nastaven na základě
počtu vyvezených popelnic, nikoliv na základě odvezené
hmotnosti komunálního odpadu. Proto žádáme občany, aby
v našem společném zájmu co možná nejvíce odpad třídili a do
popelnic dávali pouze to, co již nelze vytřídit. Následně pak
vystavovaly popelnice k vývozu plné. Tímto způsobem docílíme
toho, že v následujícím roce se nebude pohyblivá částka
poplatku zvyšovat, ale naopak je reálné, že se sníží.
TŘETÍ ČASTÁ OTÁZKA je, zda musí každý občan platit
stanovený místní poplatek za komunální odpad.
Kromě osob uvedených v obecně závazné vyhlášce, musí platit
každý, kdo produkuje komunální odpad a může využívat systém
městyse pro nakládání s komunálním odpadem. Poplatek a jeho
úhrada je tedy povinná. Uvedený zákon o poplatcích v § 11
uvádí, že když nebudou poplatky zaplaceny poplatníkem včas
nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním
výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto
poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto
zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Věříme, že tento dodatečný výklad nové obecně závazné
vyhlášky č. 4/2016 bude občany pochopen, jako objektivně nutný,
a v konečném i časovém horizontu přínosný. Případné další
dotazy a náměty předejte písemně do schránky u vchodu na úřad
městyse, ústně pak na úřadě městyse v úředních hodinách, nebo
koneckonců zprostředkovaně přes každého svého zastupitele.
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JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT:
Co je komunální domovní odpad, určený do popelnice:
- tuhý komunální odpad, obecně vše co nemění tvar a objem
(např. popel z topení).
- domovní odpad, obecně odpad z úklidu a údržby obydlí (kromě
toho, co se dá vytřídit).
- dále níže uvedené (byť recyklovatelné, ale již nejde vytřídit).
Co je recyklovatelné a jak:
Papír - do modrých nádob/ pytlů patří:
 noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy,
sešity,
 krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky).
Do papíru NEPATŘÍ = patří do popelnice na komunální
odpad!
 mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový
(kopírovací) a voskovaný papír, použité plenky a hygienické
potřeby,
 Na recyklaci by neměly jít ani papírové kapesníky, ubrousky,
apod.
Využití papíru: Slisovaný sběrový papír se přidává do směsi na
výrobu nového papíru. Papír je možné takto recyklovat asi pětkrát
až sedmkrát. Vyrábí se z něho např.: novinový papír, sešity,
lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír apod.
Plasty - do žlutých nádob/ pytlů patří:
 PET láhve a kartony od nápojů, kelímky, sáčky, fólie (vše
sešlápnuté),
 výrobky a obaly z plastů,
 polystyrén,
 samozřejmě sem patří i klasické (šustivé) pytlíky na pečivo
z obchodů,
 patří sem i nádoby od kuchyňských olejů, ale pouze vymyté
teplou vodou s přípravkem, protože zbytky oleje komplikují
recyklaci.
Pro většinu obalů platí, že by v nich rozhodně neměly být zbytky,
tedy vysloveně vrstva jídla nebo několik deci mycího prostředku,
ale nutnost kelímky vysloveně mýt je spíše mýtus. Výjimku tvoří
lahve od kuchyňského oleje.
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Do plastů NEPATŘÍ = patří na sběrný dvůr!
 novodurové trubky, linoleum, guma a molitan patří do
objemného odpadu,
 kabely patří do elektra,
 obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie,
barvy apod.) nebezpečný opad!
Využití plastů: Každý druh plastů je zpracováván jinou
technologií, protože mají odlišné složení a vlastnosti. Z PET láhví
se vyrábějí vlákna, která se používají jako výplň zimních bund a
spacáků nebo se přidávají do zátěžových koberců. Z fólií (sáčků
a tašek) se opět vyrábějí fólie a různé pytle, např. na odpady.
Pěnový polystyren slouží k výrobě speciálních cihel. Ze směsi
plastů lze vyrábět odpadkové koše, zahradní nábytek,
zatravňovací dlažbu, protihlukové stěny u dálnic apod.
Sklo - do zelených nádob patří:
 láhve od nápojů, skleněné nádoby,
 skleněné střepy a tabulové sklo.
Do skla NEPATŘÍ = patří do popelnice na komunální odpad!
 keramika, porcelán,
 autosklo, drátěné sklo a zrcadla.
Využití skla: Vytříděné sklo se rozdrtí a přidá do výchozí směsi k
výrobě nového skla. Nejčastěji se takto vyrábí lahve na minerálky
a pivo a jiné skleněné výrobky. Ušetří se tak mnoho energie a
surovin, přičemž sklo se dá při optimálním třídění používat stále
dokola.
BIO odpad - patří do hnědých a k tomuto účelu upravených
popelnic, jejíž vývoz mají občané od ledna zdarma nebo do
kompostérů. Obojí lze získat po podepsání smlouvy (z důvodu
dotace) zdarma do vyčerpání zásob. Dále je možné BIO odpad
uložit zdarma na sběrný dvůr a sběrná místa k tomu určená
vyhláškou.
Objemový odpad komunální odpad - (nábytek, koberce…) je
možné uložit na sběrném dvoře zdarma.
Otázkou jednání je, zda bude v případě zájmu do chatových
oblastí Nouzov a Kliment v letních měsících přistaven
jednorázově kontejner za účelem hromadného úklidu.
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