Měsíčník pro čtenáře obcí
Ždírec - Myť , Žďár , Smederov a Louňová .
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číslo 9

ZÁŘÍ 2007

Zprávy Obecního úřadu
Prodej Obecního majetku
Parcelu 86/7 o výměře 889 m2 což je parcela mezi domy Myť čp. 60 ( Zemanovi )
a Myť čp. 67 ( Fialovi ) obec nabízí pro stavbu rodinného domu a cena je určena
na 250 ,- Kč za m2.
Naše Listy přináší také další soukromou nabídku prodeje stavební parcely na Oboře v Myti.
Sběrný dvůr a odpady
Na cestě ke sběrnému místu odpadů u Obecního úřadu přibyla závora , která má jednak
zabezpečit naše , ale také prostory Zemědělského družstva před nočními výlety nežádaných
návštěvníků a také snížit objem odpadů přivážených mimo obec na sběrný dvůr . Závora
byla prvé dny uzavírána večer ve 20 hod. nyní to bude v 17 hod. Ráno je otevřena od
8 hod. Bude otevírána také v neděli pro potřeby jak domácích tak pro majitele rekreačních
objektů v době od 13 hod. do 17 hod. V sobotu bude uzavřena .
Uplynulá léta jsme dali prostor k úklidu našich půdních prostor a přístavků , takže nyní již
musí stačit tato otevírací doba . Pokud se podaří do budoucna zajistit do Sběrného dvora
obsluhu asi se tím podmínky pro uložení odpadů ještě změní . To souvisí i s postupným
oplocením sběrného místa , neboť nejen navážka odpadů , ale i jejich manipulace a
uskladnění před odvozem zpracovatelskou firmou podléhají normám a nařízením .
Dalším opatřením ke snížení plateb obce za odpady je omezení výběru známek na
popelnici od r. 2008 a to tímto způsobem .
Tam kde bydlí trvale v domě 1 nebo 2 obyvatelé bude přidělena známka vývozu 1 x za
14 dní po celý rok .
Kde bydlí trvale 3 a více obyvatel to bude známka na vývoz každý týden přes zimu a
1 x za 14 dní mimo topnou sezonu , tzn. půl roku .
Rekreační domy a chaty obdrží maximálně 6 jednorázových známek na rok .

Horečka ovcí
Krajská veterinární správa vyhlásila opatření pro chovatele ovcí z důvodu možné nákazy ovcí
horečkou jejíž centrum je nyní v Bavorsku . Základem je stálé sledování zdravotního stavu
ovcí a zákaz přemisťování ovcí mimo chov a spolupráce s veterinární správou .
starosta obce Vlastimil Vrátník
Dnes v listech :
1- Zprávy Obecního úřadu
2 - Přijela pouť
3 - Zprávy zemědělců
4 - Různé

Veřejné jednání zastupitelů obce se koná
dne 19.10. 2007 v pátek od 19.30 hod.
ve Smederově .

