
KOŠTICKÝ  ZPRAVODAJ
pro obce Koštice, Vojnice, Vojničky, Želevice –  leden + únor 2021

Vážení občané,
doba není jednoduchá, opatření se často mění, ale musíme vydržet, aby se náš život zlepšil v co nejkratší 
době. Prosíme vás, dodržujte doporučení roušky (respirátory) – rozestupy – ruce (mytí) – rozum (když jdu 
sám v poli, jdu bez roušky, pokud ale přijdu mezi lidi, roušku si navléknu). Mrzí nás, že se náš život tak moc
změnil ☹. Nebyl vánoční koncert ani dětské divadlo, neuskutečnil se hasičský ples, masopust ani dětský 
karneval. Moc bychom si přáli, abychom se sešli na Želevické stopě a dalších akcích v našich obcích. Ale 
jak to všechno bude, nevíme. Držte se, určitě bude lépe!

Společenská kronika      
V měsíci lednu významné životní jubileum oslavili: 
                                                                          paní Marie Rážová – 79 let
                                                                          paní Alena Hlavatá – 78 let

 paní Jiřina Zajícová – 77 let
 paní Zdeňka Smržová – 86 let
 paní Jana Khýnová – 65 let
 pan Vladimír Matouch – 65 let

V měsíci únoru významné životní jubileum oslavili:
pan Josef Dvořák – 77 let
paní Anna Kricnerová – 81 let
paní Emilia Schovancová – 85 let
pan Antonín Jaroš – 79 let
paní Hana Klégrová – 79let

                                               Blahopřejeme!  

V uplynulých dnech manželům Pavlovi a Tereze Alici Hoblíkovým narodil syn Josef.
                                    Blahopřejeme!

V uplynulých dnech zemřel pan Josef Hlavatý. 
                        Upřímnou soustrast.

Fungování Obecního úřadu v     Košticích
Dle Usnesení Vlády ČR č. 199 ze dne 26. února 2021 bude s účinností ode dne 02.03.2021 fungovat OÚ Koštice 
následovně:

V souladu s usnesením Vlády ČR je nezbytné omezit práci OÚ zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být 
bezpodmínečně kontinuálně zajištěn.

Veškeré hotovostní platby jsou do 1. 4. 2021 pozastaveny.

Nezbytně nutné záležitosti budou vyřízeny pouze po telefonickém objednaní na předem stanovenou dobu 
v úřední dny:

pondělí: 8:00 – 11:00    13:00 – 17:00
středa:    8:00 – 11:00    13:00 – 17:00 

Kontakt na objednání:  415 693 021 nebo kancelar@obeckostice.cz

Placení poplatků (za odpad, psy, projektová dokumentace ČOV) je vhodné platit bezhotovostně. Kontaktujte 
paní Hoblíkovou na kancelar@obeckostice.cz nebo na tel. 415 693 021, budou Vám zaslány platební údaje. 

Děkujeme za pochopení!
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Nepřehlédněte
 Harmonogram výstavby kanalizace a uzávěrka hlavní silnice, na což se často ptáte, budou upřesněny 

během dubna. Důvodem jsou problémy se skloubením výstavby kanalizace a stavby nového železničního 
mostu přes Ohři, které my nemůžeme ovlivnit. Předpokládáme, že v dubnu a květnu se budou navážet velké 
části mostní konstrukce, které se následně budou montovat na místě.

 Ve čtvrtek 11. 3. 2021 bude omezena dodávka elektrické energie v obcích Koštice a Želevice 
(7 – 15 hod) a v obcích Vojnice a Vojničky (7 – 12 hod).

Nový zákon o odpadech přináší problém
S platností k 1.1.2021 vstoupil v platnost Nový zákon o odpadech č.541/2020 sb.
Hlavní a zásadní změnou, která se dotkne nás všech, je výrazné zdražení ceny skládkovného, která se vypočítává 
z celkového množství komunálního odpadu (popelnice a černé kontejnery) a objemného odpadu svezeného 
z katastru obce. 

Pro rok 2021 je cena při překročení limitu vyprodukovaného odpadu v obci stanovena z původních 500 kč/t na 
800 Kč/t, což by znamenalo výrazné navýšení ceny za likvidaci odpadu. Obce ale mohou čerpat třídící slevu a tím 
snížit poplatek za skládkovné. 

Tabulka znázorňující předpoklad snižování směsného odpadu dle zákona:

Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Množství odpadu na 
obyvatele za rok 200 kg 190 kg 180 kg 170 kg 160 kg 150 kg 140 kg 130 kg 120 kg

Jak jsme na tom? 
Celkem jsme za rok 2020 zaplatili 445 039 Kč. Naše obec vykazovala celkem za rok 2020 164,95 t odpadu (= 275,84 
kg na 1 obyvatele obce), z toho 116,61 komunální odpad a 48,34 t objemný odpad (ze sběrného dvora).
Celkový počet obyvatel trvale hlášených v obci Koštice, Želevice, Vojnice a Vojničky je 598. 
Maximální množství odpadu pro levnější platbu je celkem 119,6 t odpadu v obci, což znamená, že je potřeba, aby 
se snížilo množství směsného a velkoobjemového odpadu na 200 kg za 1 obyvatele. 

Co můžeme udělat pro celkové snížení nákladů obce za odpady?

V první řadě důsledně třídit. 
Obec poskytuje zdarma pytle na tříděný odpad (plasty, tetrapaky a drobný kovový odpad), svoz vždy 2. úterý 
v měsíci. Veškerý odpad dovezený na sběrný dvůr musí být vytříděn, nebude přijímán směsný odpad v pytlích. Pro 
směsný odpad jsou určeny popelnice. Za velkoobjemový a netříděný odpad v pytlích jsme zaplatili 113 311 Kč.

Od roku 2020 nám je účtován poplatek za dotříděný plastový odpad ze žlutých kontejnerů. Patří do nich pouze PET 
lahve! V roce 2020 byl náklad za dotřídění účtován částkou 19 963 Kč.

Velkou zátěží pro rozpočet obce je také BIO odpad. V roce 2020 získalo 80% obyvatel zdarma kompostéry na bio 
odpad (kompostéry i s dotací stály 1 100 000 Kč), i přes to objem bio odpadu vyvezeného na sběrný dvůr byl stejný 
jako v roce 2019!!! Obec za likvidaci tohoto odpadu zaplatila 44 080 Kč. Z uvedených důvodů nebude obec na 
sběrném dvoře odebírat běžný bioodpad z nemovitostí (tráva, zbytky rostlin…). Odevzdávat se bude moci pouze 
mimořádný odpad (př. větve).

Stavební odpad bude přijímán pouze v malém množství (2 přívěsy za osobní auto ročně na nemovitost). Na větší 
množství je nutné objednat kontejner na své náklady. Za stavební odpad jsme za rok 2020 zaplatili 36 918 Kč.  

Rádi bychom udrželi ceny za odpad v obci na stávající úrovni, ale bez snížení množství netříděného odpadu to 
nepůjde. 

Nejbližší akce:  27. 3. 2021 Den země – úklid okolí obcí  (bude upřesněno podle vyhlášení opatření v ČR) + 
Hodina země - v době 20.30 do 21.30 hod podpoříme akci vypnutím veřejného osvětlení, tedy snížením spotřeby 
elektřiny. Do akce se můžete také zapojit tím, že vypnete nějaké elektrické spotřebiče v domácnosti). Žádné další akce
nejsou plánovány (vzhledem k situaci). 
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