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Kanalizace
Jak všichni víte, byla v naší obci na konci roku 2017 dokončena výstavba splaškové kanalizace.
Tato finančně nákladná akce, byla z 80 % financována z dotačních programů Ministerstva
zemědělství a Pardubického kraje. Jednou z podmínek čerpání zmíněných dotací bylo připojení na
kanalizaci 55 nemovitostí a 160 osob a to do jednoho roku od kolaudačního rozhodnutí. Tato
podmínka byla splněna a v současné době máme připojeno 63 nemovitostí a 175 osob. Všem, kdo
se již připojili, bychom rádi poděkovali, že se nám podařilo splnit dotační podmínku. Pro ostatní je
však vhodné připomenout povinnost připojit nemovitost ke splaškové kanalizaci do jednoho roku od
podpisu smlouvy mezi obcí a vlastníkem nemovitosti, týkající se vlastnictví přípojky. Neprodleně
po připojení vlastník vyplní a podá Přihlášku k napojení kanalizační přípojky a tuto odevzdá na
Obecní úřad Bezděkov. Přihláška je k dispozici na obecním úřadě nebo na webových stránkách
obce. Na základě přihlášky pak vlastník nemovitosti uzavře se spol. Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s., smlouvu o odvádění odpadních vod. Výjimku tvoří uživatelé domovních čistíren
odpadních vod s dosud platným povolením k jejich užívání.
Odvádění odpadních vod a měření odvedené vody:
1. Odběrateli vzniká právo na odvádění odpadních vod uzavřením písemné smlouvy s dodavatelem.
Odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby je splněno okamžikem vtoku odpadních vod z
kanalizační přípojky do kanalizace.
2. Není-li množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá
vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které podle zjištění na vodoměru
nebo podle směrných čísel spotřeby vody z vodovodu odebral s připočtením množství vody získané
z jiných zdrojů.
3. Vypouští-li odběratel do kanalizace vodu z jiných zdrojů než z vodovodu dodavatele a není-li
možnost zjistit množství vypouštěné odpadní vody měřením nebo jiným způsobem stanoveným
vyhláškou, zjistí se množství vypouštěných odpadních vod odborným výpočtem ověřeným
dodavatelem. V případě využívání domovních studní je dodavatel oprávněn stanovit množství podle
směrných čísel dle platných právních předpisů (35 m3/ os./rok).
4. Neoprávněným vypouštěním odpadních vod do kanalizace je vypouštění:
- bez uzavřené smlouvy o odvádění odpadních vod,
- v rozporu s podmínkami stanovenými Kanalizačním řádem skupinové kanalizace Pardubice
- přes měřící zařízení neschválené provozovatelem nebo přes měřící zařízení, které v důsledku
zásahu odběratele množství vypouštěných odpadních vod nezaznamenává nebo zaznamenává
množství menší, než je množství skutečné
Na tomto místě se hodí připomenout změny, které přinesla novela zákona č. 254/2012 Sb. o vodách
s účinností sice až od 1.1.2021, nicméně s faktickými dopady již do letošního roku: Kdo akumuluje
odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu
odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo ČIŽP 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.Výstavba kanalizace má jednoznačně
positivní vliv na životní prostředí. Současné čistění odpadních vod u nepřipojených nemovitostí
nesplňuje parametry pro vypouštění vyčištěných odpadních vod do recipientů nebo vsaků. To má za
následek zhoršenou kvalitu vod ve vodotečích a může mít vliv na kontaminaci vod podzemních.
Kontakt na provozovatele
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Provozní středisko Přelouč
Trstenická 1490, 535 01 Přelouč
Telefon: 466 959 113
Email: info@vakpce.cz

Cena pro vodné a stočné platná od 1. 1. 2019
za 1 m3 - vodné 44,90 Kč včetně DPH
- stočné 48,60 Kč včetně DPH

Pohostinství
Začátkem března bude opět otevřeno místní pohostinství. Do pronajatých prostor není zahrnut velký
sál, který bude nadále ve správě obecního úřadu. Po domluvě na obecním úřadě lze sál využít i
mimo otevírací dobu pohostinství, např. ke cvičení či pingpongu.

Informace o třídění odpadu v roce 2018

Přehled o třídění odpadů v naší obci přinášíme opět v tabulkách, kde si můžete porovnat sedmiletou
historii třídění odpadů. V roce 2018 byla produkce komunálního odpadu srovnatelná s rokem 2017.
U biologicky rozložitelného odpadu došlo ke snížení sebraného množství. Mírný pokles zaznamenal
tříděný odpad u všech položek vyjma kovu, který od zavedení sběru v roce 2015 vykazuje stále
stoupající hodnoty. Děkujeme všem kdo třídíte a přispíváte tak k lepšímu životnímu prostředí.
Směsný komunální odpad získaný od občanů
a rekreačních objektů v obci Bezděkov

Biologicky rozložitelný odpad získaný od
občanů a rekreačních objektů v obci Bezděkov

Rok

Rok

Směsný komunální odpad

BIO odpad
Celkem
(t)

Na občana
(kg/ob.)

2012

6,355

21,0

258,0

2013

9,424

29,1

79,54

244,7

2014

14,480

44,6

2015

76,78

248,5

2015

14,505

46,9

2016

75,17

241,7

2016

23,84

76,7

2017

67,24

214,7

2017

21,21

67,5

2018

67,45

218,3

2018

16,8

54,4

Celkem (t)

Na občana
(kg/ob.)

2012

84,70

279,5

2013

83,60

2014

Sebraný tříděný odpad v obci Bezděkov
Rok

Sklo barevné (kg/ob.) Sklo bílé (kg/ob.) Papír (kg/ob.) Plast (kg/ob.)

Kov (kg/ob.)

2012

5,2

2

10

22,4

2013

5,3

3,6

9

21,2

2014

5,8

3,3

8,5

20,1

2015

6,4

4,1

9,9

18,6

0,1

13,2

21,9

0,5

2016

10,2

2017

6,8

2,8

12,48

20,6

0,6

2018

9,6

-

10,1

20

0,7

Co do kterého kontejneru patří a co ne
Bílý kontejner na textil:
patří: veškeré oděvy, boty, hračky, kabelky,
bytový
textil,
prostěradla,
přikrývky,
povlečení……
nepatří: mokré, plesnivé, zeminou a ropnými
látkami znečištěné oděvy, průmyslové ústřižky
látek
Žlutý kontejner:
patří: výrobky označené symbolem a
označením PET, HDPE, LDPE, PP, PS nebo
číslem 1, 2, 4, 5, 6 nebo 7. Dále fólie, sáčky,
plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od
pracích, čistí cích a kosmetických přípravků,
kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící
fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků
a další výrobky z plastů, pěnový polystyren a
nápojové kartony
nepatří: mastné obaly se zbytky potravin nebo
čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a
jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny
či novodurové trubky
Modrý kontejner:
patří: výrobky označené symbolem a
označením PAP nebo číslem 20, 21 nebo 22.
Dále časopisy, noviny, sešity, krabice,
papírové obaly, cokoliv z lepenky,nebo
knihy. Obálky s fóliovými okénky sem
můžete také vhazovat, nevadí ani papír
s kancelářskými sponkami
nepatří: celé svazky knih (vhazovat pouze bez

vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr),
uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. A
použité pleny taky nepatří do kontejneru na papír,
ale do popelnice!
Zelený kontejner – zvon:
patří: barevné sklo, například lahve od vína,
alkoholických i nealkoholických nápojů Vhodit
do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo
z oken a ze dveří.
nepatří: keramika a porcelán. Nepatří sem ani
autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo,
zlacená a pokovená skla
Bílý kontejner – zvon:
patří: sklo čiré, tedy sklenice od kečupů,
marmelád či zavařenin a rozbité skleničky
nepatří: keramika a porcelán. Nepatří sem ani
autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo,
zlacená a pokovená skla.
Šedý kontejner:
patří: výrobky označené symbolem a
označením FE a AL nebo číslem 40 a 41 železné
a neželezné kovy (plechovky, konzervy, železo
apod.), hliník a nápojové plechovky z něj
vyrobené, obaly od čokolád, tavených sýrů,
paštik, víčka od jogurtů, hliníkové nádobí a
další.
nepatří: kovové obaly od nebezpečných látek,
fólie z hliníku spojené s dalším jiným
materiálem (obaly od instantních polévek
apod.).

I v letošním roce mají naši občané možnost využívat sběrný dvůr v Přelouči. Mohou zde bezplatně,
na základě prokázání trvalého pobytu v Bezděkově (po předložení občanského průkazu), odložit
velkoobjemový odpad (koberce, linolea, nábytek apod.), nebezpečný odpad (barvy, obaly od barev,

oleje, baterie, léky apod.) a kompostovatelný odpad, který pochází z domácností a zahrad. Stejně tak
i pneumatiky z automobilů s hmotností do 3,5 tuny. V případě většího množství je zde možné zdarma
odložiti využitelné složky – papír, plasty, sklo a tetrapak. Dále zde občané mohou v rámci zpětného
odběru zdarma odložit použitá elektrozařízení pocházející z domácností. Uložení rozebraných
zařízení s obsahem chlorfluorovodíku (lednice, mrazáky) platí přímo občan (600,-Kč/kus).
Sběrný dvůr firmy SOP a.s. - se nachází na adrese : Pardubická 1630 v Přelouči
Otevírací doba: Pondělí 13:00 – 17:00
Středa 10:00 – 15:00
Pátek 13:00 – 17:00
Sobota 8:00 – 12:00

Termíny výběrů poplatků v letošním roce:
čtvrtky 14. 3. 2019

21. 3. 2019

28. 3. 2019

Vždy od 18 do 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Poplatky je také možno poslat na bankovní účet obce: Číslo účtu je 1205475389/0800. Jako variabilní
symbol uveďte číslo popisné vašeho domu. Do poznámky uveďte vždy počet a druh poplatku a částku.
(Příklad: 3 x 500 TKO, 3 x 50 kanalizace, 1 x 50 pes)
Po zaplacené poplatku si přijďte vyzvednout na obecní úřad samolepku, kterou je potřeba do konce dubna
nalepit na popelnici. Popelnice bez této samolepky nebudou od května vyváženy.
Výše poplatků na rok 2019
TKO: 500,-Kč na osobu/500,-Kč na rekreační objekt, osvobození od poplatku TKO: -děti do 3 let a to do
konce roku, ve kterém dítě tohoto věku dosáhne, -poplatníci, kteří se dlouhodobě nepřetržitě a prokazatelně
po dobu minimálně šesti po sobě jdoucích měsíců nezdržují na území obce Bezděkov. O tomto je třeba
písemně informovat OÚ.
Psi: 50,-Kč první pes, 100,-Kč každý další pes
Kanalizace: 50,-Kč na osobu - jedná se o vypouštění srážkových vod do dešťové kanalizace
Neuhrazená hrobová místa : čísla 1,8,12,13,14,15,16,22,24,27,31,32,39,40,44,45,47,51,53 .
Podrobnější informace na OÚ Bezděkov, telefon: 608 247 061, email: oubezdekov@centrum.cz

sobota
6. dubna 2019
sraz v 9 hodin
u OÚ Bezděkov

