Zpravodaj č. 2/2021, vydán v Meclově dne: 22. února 2021

Obec Meclov doporučuje důkladně dbát na dodržování
opatření s cílem zlepšit epidemickou situaci na území
Plzeňského kraje.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Zasedání obecního zastupitelstva
V úterý 16. března 2021 se v Třebnicích v KD od 18:00 hodin uskuteční zasedání
obecního zastupitelstva.

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
V pondělí 22. března 2021 se uskuteční sběr nebezpečného odpadu. Občané
obce mohou odpad odkládat na místech obvyklých (v Meclově, Mašovicích,
Březí, Mračnicích, Němčicích a Třebnicích), sběrná firma následující den tento
odpad odveze. Udržujte pořádek kolem kontejnerů!
Velkoobjemové kontejnery na domácí netříděný odpad budou otevřeny
v pondělí 22. března 2021.
- v Meclově za budovou bývalého OÚ
- v Třebnicích u kulturního domu.

Úklid pasek za dřevo
Obecní lesy obce Meclov nabízejí občanům palivové dřevo za úklid pasek.
Zájemci se mohou obrátit na lesního správce obce Meclov pan Ing. Josefa
Konopíka (tel. 602444175).

Placení poplatků v roce 2021
Poplatky lze platit
• na obecním úřadě v Meclově v úředních hodinách (hotově či
kartou)
• převodem na účet 3828321/0100 – k přiřazení platby
k poplatku je třeba uvést do poznámky pro příjemce, za koho
platíte, nebo si zjistit VS na OÚ Meclov (VS jsou trvalé a nemění
se každým rokem, pokud znáte z loňska, platí i letos)
Výše poplatků případně osvobození od poplatků (dle vyhlášek
1/2019 a 4/2019, které najdete na úřední desce a v archivu el.
úřední desky)
- poplatek za odpady činí 550 Kč za každou osobu přihlášenou
k trvalému pobytu (TP)
- poplatek za psa činí 150 Kč, jehož majitel má TP v obci
Termín úhrady je do 30. dubna 2021.
Za budovu s číslem popisným nebo evidenčním, ve které není hlášena
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba (např. je-li budova určena či
slouží k individuální rekreaci):
- poplatek za odpady činí 550 Kč za budovu
Termín splatnosti je do 30. června 2021.
Nezaplacené poplatky budou navýšeny dle vyhlášky 1/2019

INFORMACE PREVENTISTY
Vypalování trávy
Na jaře probíhá každoročně úklid na zahrádkách, se kterým je spojeno i pálení
shrabané trávy, roští. Při pálení suché trávy, listí a roští, by měl každý dbát
opatrnosti, aby se požár nerozšířil a nevznikly zbytečné škody. Každý oheň by
měl být nahlášen na operačním středisku Hasičského záchranného sboru na

https://paleni.izscr.cz/ nebo telefonem na číslo 950 310 130, a tím předejít
zbytečným výjezdům hasičů.

Je pálení plastů/vypalování trávy TRESTNÉ?
Naši předkové kdysi vypalování stařiny doporučovali. Dnes už by neměla shořet
jediná louka ani mez, protože víme, že všechno je docela jinak. Rovněž víme, že
pálení odpadků v krbech či otevřených ohništích znamená ničit zdraví sobě i
okolí. Přesto k vypalování i pálení odpadu ještě občas dochází, i přesto, že
máme v obcích kompostéry a každý má popelnici na směsný odpad. Často jsem
svědkem pálení odpadů a trávy na otevřeném ohništi, které často jen doutná a
tento kouř, který je i škodlivý obtěžuje své okolí.

Vypalování přináší pouze škody a rizika
Oheň upálí tisíce jedinců užitečného hmyzu, který přezimuje v trávníku – uhoří
například čmeláci.
•
Vypalování také ničí přirozené úkryty a hnízdiště pro ptactvo.
•
Opakovaným vypalováním stařiny ochuzujeme půdu o humus a dusík.
•
Nebezpečí požárů je při vypalování trávy obrovské.

Vypalování trávy i pálení odpadu je nebezpečné a trestné!
Preventista SDH Meclov Václav Kroupa

Informace pro majitele bezodtokových jímek
1. ledna 2021 nabyla účinnosti novela zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (novela
– zákon č. 403/2020 Sb.), kde ustanovení §38, odst. 8. nově zní takto:
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.
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