Zpravodaj obce Březí 01/2021
Vážení obyvatelé obce Březí,
dostává se vám do rukou první číslo zpravodaje roku 2021.
Rok 2021 nám začal tak, jak skončil. Stále se nacházíme v nelehké době, plné mimořádných opatření,
v 5. stupni protiepidemického systému ČR. I naší malebné malé obce se pandemie razantně dotkla.
Život v obci utichl, zahalili jsme se do roušek a ruce začali zatěžkávat chemií v podobě různých
desinfekcí. Našim nejmenším jsme nemohli dopřát jedinou zábavní akci. Po lednovém mysliveckém
plese se podařilo sejít na již menším, ale vydařeném biatlonovém dni a tím veškerá společná zábava
utichla. Výhledy pro tento rok jsou velice zastřené, ale musíme věřit a doufat, že se jednoho dne začne
blýskat na lepší zítřky.
Jak jsme již avizovali v posledním čísle Zpravodaje z roku 2020, došlo k navýšení cen na svozy TKO.
Dodavatel nám předložil nový ceník, díky kterému jsme byli nuceni se cenám přizpůsobit, viz. níže
platné ceny pro rok 2021:
Poplatek za svoz komunálního a BIO odpadu:
nádoba 120 l …….. 1 x týdně
nádoba 120 l……. ..1 x 14 dní
nádoba 120 l……… sezonně
známka jednorázová … ……...
rekreační objekt (ročně)….…...
nádoba BIO 120 l ………….…
nádoba BIO 240 l …….…… ..

3200,- Kč
2260,- Kč
2740,- Kč.
150,- Kč
650,- Kč
980,- Kč
1136,- Kč

Poplatek ze psa:
1 pes
za každého dalšího psa

200,- Kč
300,- Kč

nádoba 240 l ….1x týdně 4700,- Kč
nádoba 240 l…..1x 14 dní 2740,- Kč
nádoba 240 l…..sezonně 3860,- Kč

Přehled svozů odpadu:
SEZONNÍ:
v období od 1. října – 30. dubna…………….1 x týdně
v období od 1. května – 30. září….…..……..1 x 14 dnů
KONTEJNERY - PLASTY A PAPÍR:
1 x týdně
KONTEJNERY – SKLO:
1 x měsíčně
KONTEJNERY – JEDLÉ OLEJE (u obecního úřadu):
dle potřeby
KONTEJNERY – KOVY:
v období od 1. října do 30. dubna…………1 x 3 týdny
v ostatním období……………….………....1 x 14 dnů

KONTEJNERY – CHATAŘI:
v období od 1. dubna – do 31. října
KONTEJNER NA HŘBITOVNÍ ODPAD:
Celoročně

Svoz bioodpadu bude zahájen 1. 4. 2021, svoz bude prováděn týdně, vždy ve čtvrtek (pro nádoby
umístěné u ČOV), pro fyzické osoby, které mají nádoby na bioodpad doma bude svoz od 1. 4. 2021
vždy 1 x 14 dní v liché čtvrtky.
Žádáne vás, aby jste udržovali v daném místě pořádek, větve určené ke štěpkování větví listnatých
stromů dávejte zvlášť od větví jehličnatých stromů. Ostatní odpad odkládejte do přistavených
kontejnerů, nevysypávejte bioodpad na zem.
Občané s trvalým pobytem v obci Březí budou mít možnost využívat sběrný dvůr v Úvalech po
předložení občanského průkazu. Tento dvůr je možné využívat od 1. 4. 2021
POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY SBĚRNÉHO DVORA
1. Vyčkejte na pokyn obsluhy sběrného dvora k vjezdu do areálu a připravte si občanský
průkaz a ostatní potřebné dokumenty.
2. Pracovník sběrného dvora může určit pořadí jednotlivých návštěvníků podle množství a
druhu ukládaného dopadu a stupně jeho roztřídění.
3. Vjíždějte na váhu dle dopravního značení, kde pracovník sběrného dvora zváží a
zkontroluje odpad dovážený do sběrného dvora.
4. Veškerý odpad musí být vytříděný. To znamená, že je např. potřeba vybourat suť
z kovových zárubní, uložit do kontejneru pouze stanovené množství stavebního materiálu,
zbavit směsný odpad kovových využitelných částí, vysklít okna apod.. Dřevěné a
dřevotřískové výrobky musí být kvůli vytíženosti kontejnerů na jednotlivé desky.
5. Pracovník sběrného dvora určí, kam který odpad patří a nasměruje Vás k příslušné sběrné
nádobě.
6. Pokud přivážíte jiné odpady, než povolené Provozním řádem, pracovník dvora je povinen
je nepřijmout.
7. Návštěvníci Sběrného dvora jsou povinni si po sobě uklidit vzniklé nečistoty.
8. V případě, že jsou odpady špatně vytříděné, je pracovník sběrného dvora oprávněn
požadovat sjednání nápravy.
9. ¼ hodiny před koncem otevírací doby se Sběrný dvůr zavírá a pracovník Sběrného dvora
provádí úklid.

ADRESA ZAŘÍZENÍ:
Parc. č. 3957/32, 250 82 Úvaly u stavebnin Izomat

ODPOVĚDNÝ PRACOVNÍK SBĚRNÉHO DVORA:
David Šroll
Tel: 736 680 270 – pouze v provozní době sběrného dvora!!!

PROVOZNÍ DOBA ZAŘÍZENÍ:
ÚT: 14:00 – 18:00
ST: 13:00 – 17:00
PÁ: 13:00 – 17:00
SO: 8:00 – 16:00

V současné době je uzavřena Smlouva se spol. Zásilkovna a Z BOX bude během měsíce dubna (dle
možností spol. Zásilkovna) umístěn Z BOX v ulici V Kuťatech vedle kontejnerů na separovaný
odpad.
Z počátku bude Z Box sloužit pouze pro výdej balíků a v horizontu cca 3 měsíce by bylo možno i
balíky z Z BOXu odesílat.
Od 08. 03. 2021 bude obecní úřad Březí s důvodu karantény uzavřen. Omlouváme se za toto
nepříjemné opatření. Své požadavky zasílejte elektronicky, bude v rámci možností vyřízeno.
Děkujeme za pochopení.
Faktury za stočné vám budou doručeny do konce dubna 2021.
Zastupitelstvo obce Březí

8. března 2021

