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        Informace OÚ 
 

Vážení spoluobčané, 
dovolte, abychom letošní první vydání našeho „Občasníku“ pojali spíše 
informativně.          Na těchto stránkách probereme vše od platby poplatků až po 
termíny otevření sběrného dvora…. 
 

1) Poplatek za odvoz komunálního odpadu 
 
Obecní úřad oznamuje, že v měsících březen a duben se vybírají poplatky za svoz 
a likvidaci komunálního odpadu a poplatky ze psů za rok 2017. Zastupitelstvo obce 
schválilo poplatek stejný jako v loňském roce a to na Kč 550,-- na obyvatele. Slevy 
a osvobození od poplatku zůstávají v platnosti. Poplatek je splatný do konce dubna 
jednorázově nebo ho lze složit na dvě splátky, přičemž druhá splátka je splatná 
k 31.10.stávajícího roku. 
Poplatek lze zaplatit přímo na OÚ Džbánov nebo poukázat na účet 
1219729319/0800, variabilní symbol:  Vaše číslo popisné 
 
Poplatek ze psů je splatný jednorázově do 30.6.2017 
 

2) Jednodušší spojení s Obecním ú adem v naší obci 
 
Tímto nabízíme našim spoluobčanům novou službu, která zjednoduší komunikaci 
mezi ním a obecním úřadem.  
Kdo bude mít zájem, může v kanceláři obecního úřadu nebo na e-mailové adrese 
urad@dzbanov.cz, nahlásit svou e-mailovou adresu, na kterou mu budou následně 
zasílány informace obecního úřadu (např. splatnost jednotlivých poplatků a jiná 
oznámení) 
 

3) Výzva Obecního ú adu ve Džbánov  – Správce webových stránek  
 

Obecní úřad hledá „Správce webových stránek“ v prostředí „webnote“ 
Příležitost pro případnou brigádu, odměna Kč 400,- za měsíc 
Případní zájemci se mohou hlásit v kanceláři obecního úřadu. 
 
 

 

 

http://www.dzbanov.cz/
mailto:urad@dzbanov.cz
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4) Prob hla T íkrálová sbírka 
 

V neděli 8. ledna proběhla v naší obci tradiční Tříkrálová sbírka. Skupina dětí 
s vedoucím se vypravila za slunečného, ale mrazivého počasí na sbírku po obci. Do 
setmění navštívila většinu domácností v obci. Celkem bylo vybráno Kč 3 517,-- 
Pořadatel sbírky (Oblastní charita v Nových Hradech) děkuje všem přispívajícím       
i všem, kteří se na sbírce podíleli. 
 

5) Provoz sb rného místa 
 

Stále na stejném místě, vždy první sobotu a druhé pondělí v měsíci, v sobotu je 
otevřeno 9:00 – 11:00, v pondělí 14:00 – 16:30 
 
 

B EZEN 4.3. 20.3. 

DUBEN 1.4. 24.4. 
KV TEN 13.5. 22.5. 

ČERVEN 3.6. 19.6. 
ČERVENEC 1.7. 17.7. 

SRPEN 5.8. 21.8. 
ZÁ Í 2.9. 18.9. 

ÍJEN 7.10. 23.10. 
LISTOPAD 4.11. 20.11. 
 

!!!! Zákaz odkládání  odpadu před bránu sběrného místa !!!! 
 

Tímto žádá e obča y o dodržová í pravidel sběr ého ísta. 
 

 

6) O e  a ízí ož ost využití ásledují ího vy ave í a služe : 
Stavební a zahradní technika: 

Mí hačka ,--Kč/de  

Sekačka s pojezde  ,--Kč/de  

Zahrad í traktor pouze včet ě o sluhy  ,--Kč/hod 

Motorová pila s obsluhou 200,--Kč/hod 

Pro áje  přísluše ství: 
Domácí kino 410W 100,-- Kč/de  

Přístřešek – zahradní altán (3 x 3m) 100,-- Kč/de  

Pro áje  piv í h stolů a lavi  +  ks  ,-- Kč/de  

Pro áje  výčep ího zaříze í vč. hlaze í a ko presoru  150,-- Kč/víke d 

v případě pro áj u tech iky i přísluše ství je ut á vrat á záloha ve výši  ,-- Kč  
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Upozorn ní pro občany: 
 
V tomto vydání bychom se rádi vrátili k často diskutovanému tématu “ Revize kotlů“,    
o kterém jsme Vás informovali v čísle 27 (ze dne 27.10.2016) a zodpověděli několik 
často kladených otázek. 
 

Revize kotlů na tuhá paliva (nad 10KW) 
 
Novela Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012Sb., stanoví povinnost realizovat       
u kotlů na pevná paliva první kontrolu nejpozději do 31. prosince 2016 (povinnost 
se vztahuje i na nově zakoupené kotle). Po tomto datu by měl být každý 
provozovatel kotle schopen na vyžádání obecního úřadu tento doklad předložit. 
 

1) Kde je stanovena povinnost provést kontrolu kotle? 
Zákon předepisuje provádět podle odstavce h) paragrafu §17 jednou za dva 
kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího zdroje (kotle) na 
pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300kW včetně, který slouží 
jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. 
 

2) Proč provád t kontrolu? 
Obecní úřad může požadovat předložení dokladu o provedení této kontroly 
vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je 
instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o 
ochraně ovzduší. V případě, že provozovatel nepředloží požadovaný doklad, může 
mu být uložena pokuta podle § 23 odstavce (2) bodu b) až do výše Kč 20 000,--. 
 

3) Kdo může provést povinnou kontrolu kotle? 
Ke kontrole je oprávněna pouze autorizovaná osoba proškolená výrobcem kotle. 
Tato osoba musí být držitelem oprávnění. 
 

4) Kde zjistím tepelný p íkon svého kotle? 
Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW, u starších kotlů v ccal. Pokud již 
výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti najdete v Návodu 
k instalaci a obsluze. Příkon kotle zjistíte také jednoduchým výpočtem, když 
vydělíte výkon kotle jeho účinností v procentech (například 24kW/80% x 100 = 30 
kW příkon) 
 

5) Výrobce svého kotle neznám, již zanikl nebo je ze zahraničí a nemá v ČR 
zastoupení. Na koho se můžu obrátit? 
Pokud je Váš kotel konstrukčně podobný některému z prodávaných kotlů v ČR, 
může jeho kontrolu provést osoba proškolená společností s tímto podobným typem. 
Posouzení konstrukční shody provede osoba s platným osvědčením. 
 
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php 
 

  

 

http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php


 

Občasník pro všechny… 
 
 

Po letech k nám dorazila opravdová zima 
Sice již máme jaro v plném rozkvětu, ale pojďme si společně zavzpomínat na 
letošní zimu:  
 

Naše večerní, tajuplná náves  

 

 
 

 
 

 
 
Nabídka volných pracovních míst: 
 

TRIGA partners s.r.o., Džbánov  
Nabízí pozici: 

1. pracovník pro montáž elektro (1-směnný provoz) 
2. pracovník pro obsluhu strojů (1-směnný provoz) 

Případní zájemci prosím volejte 468 000 306, p.Ješina 



 
 


