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Vážení a milí občané Velin, 

žijeme ve zvláštní době a právě teď, kdy se můžeme k sobě chovat lépe je tomu mnohdy právě naopak. 

Jsem však životní optimista a věřím, že bude lépe. Přes všechny obtíže si myslím, že se i něco dobrého 

podařilo.  

Asi pro mne nejdůležitější v tomto roce bylo odstranění sloupů elektrického vedení z chodníku a připojení 

kabelem všech domů v úseku od horní zastávky směrem na Holice. Po dlouhých letech jednání se mi 

podařilo, že to byla akce ČEZU a my jsme ušetřili přibližně 1500 000,-Kč. A pak se už konečně mohl 

vybudovat nový chodník, který byl už dlouho slibován. 

V létě se opět objevily přívalové deště a také nebezpečí lokálních záplav. Správce toku po naléhavé urgenci 

vyčistil několik úseků potoka. Další zásahy a kácení u potoka budou probíhat i teď v zimě. 

Je určitě dobře, že už máme připraveny pytle s pískem a rezervní zásobu materiálu. 

Po rekonstrukci dalšího úseku chodníku byla vysázena nová lipová alej. 

V září jsme vítali naše nové občánky, bohužel s koncem roku nás několik občanů opustilo. Musíme věřit 

v lepší časy. 

Já sám již delší dobu sleduji, jak stále více občanů dbá o náš veřejný prostor, udržují nejen své zahrady, ale i 

obecní pozemky. A je skvělé, že to jsou i mladí lidé. Moc si Vás za to vážím a děkuji. 

Na rok 2022 se připravuje rekonstrukce střechy našeho obchodu, budou pokračovat i nátěry zvonice a 

márnice. 

Obě dětská hřiště budou rozšířena a doplněna prvky i pro dospělé. 

S některými z Vás se potkám 24.12. v době od 10:00 – 12:00 v kostele sv. Mikuláše při předání betlémského 

světla. Všem ostatním přeji to nejdůležitější zdraví. 

Přeji pohodu a lásku ve Vašich rodinách, spokojenost a radost Vás samotných. 

S úctou  

                                                  Petr Krejcar  

                                            starosta obce Veliny 



Sběrný dvůr-připomenutí a aktuální změny, jak nakládat s odpady 

Děkujeme Vám všem, kteří třídíte odpady. Stále je však ještě rezerva, kdy se dá z popelnic ještě spousta 

odpadu vytřídit. Čím lehčí popelnice, tím obec vynaloží menší částku za svoz odpadu. Domácnostem se 

nebude muset o tolik zvyšovat částka za místní poplatek.  

Jak správně třídit? 

PLASTY- žlutý kontejner 

Obecní úřad sváží každých 14 dní,  v termínu svozu popelnic z vašich domácností plastové obaly 

v oranžových pytlích.  

Patří sem: PET lahve od nápojů (sešlápnout!), kelímky od jogurtů, misky a folie z baleného ovoce, zeleniny, 

uzeniny, masa, obaly od chipsů, sušenek, bonbónů, pytlíky a plastové tašky, bublinkové folie, polystyrenové 

díly, do nichž jsou baleny spotřebiče, obaly od polévek a dalších potravin v prášku. 

Nepatří sem: podlahové krytiny, trubky (ty jsou z PVC, který je třeba recyklovat ve speciálních zařízeních), 

koberce (nemohou pro svůj objem projít třídící linkou), obaly od motorových olejů-tyto obaly patří do 

nebezpečného odpadu na sběrný dvůr. Plastové obaly od nebezpečných látek (chemikálií) se nesmějí 

recyklovat s plasty-pálí je ve speciálních spalovnách. 

SKLO- 

Bílý kontejner-čiré sklo, láhve od nápojů, skleněné nádoby a věci z domácností 

Zelený kontejner-zelené, hnědé a jinak barevné sklo, tabulkové sklo. 

Do kontejnerů na sklo nepatří: porcelán, drátosklo, varné sklo, zrcadla, automobilová skla, lahvičky 

od léčiv, zářivky a výbojky-tento odpad patří na sběrný dvůr. Na větší tabule skla máme na 

sběrném dvoře kontejner. 

PAPÍR- modrý kontejner 

Patří sem: noviny, časopisy s papírovou obálkou, papírové obaly, staré sešity, knihy, lepenkové krabice-

SEŠLÁPNUTÉ NEBO ROZŘEZANÉ! Krabice nedávat volně ke kontejnerům, pokud se nevejdou ani 

sešlápnuté, rozřezané, patří na sběrný dvůr! Mokré krabice již do papíru nepatří!  

Nepatří sem: karbonový papír (kopíráky), silně znečištěné papíry od potravin, zacákané od malování,  

mastné , časopisy s obálkou z plastu. Znečištěný papír patří do popelnice. 

 

 

TEXTIL  
-u sběrného dvora jsou bílé kontejnery na textil, kam můžete vhazovat čistý textil, hračky, obuv-vše 

vhazujte v uzavřených pytlích. 

 



BIOODPAD  

-Bioodpady z domu, zahrady, patří do kompostu nebo kompostéru, které jste si měli možnost vyzvednout 

na sběrném dvoře. Kdo ještě kompostér nemáte, tak při placení poplatků za 1 pololetí 2022 bude možnost  

podepsat na OÚ smlouvu (připravte si parcelní číslo pozemku zahrady, kde bude kompostér umístěn) a poté 

si kompostér vyzvednete na sběrném dvoře.   

Na kupu za sběrným dvorem můžete v sobotu od 9-11 hod. nebo po domluvě i ve všední den vyvážet větve 

z listnatých a jehličnatých stromů. Na kupu je PŘÍSNÝ ZÁKAZ VOZIT: dřevotřískový nábytek, sedací soupravy, 

matrace, okna, koberce a další odpad! To vše patří na sběrný dvůr do velkoobjemového odpadu. 

NEBEZPEČNÉ ODPADY 

-Patří výhradně na sběrný dvůr-NE DO POPELNICE! 

Domácnost-baterie, úklidová chemie, repelenty, zářivky, ledničky, televize 

Dílna-barvy, laky, mazací oleje, odmašťovadla, nátěry všeho druhu 

Garáž- autobaterie, nemrznoucí směsi, použité motorové oleje, rozpouštědla, lepidla 

Zahrada-umělá hnojiva, mořidla na semena, prostředky proti plísním a houbám, prostředky na hubení 

plevelu a hmyzu 

Eternit-nemáme oprávnění tento odpad přijímat. Je možno domluvit se na sběrném dvoře v Holicích, kde 

vám ho za poplatek přijmou. 

Pneumatiky-sběrné dvory již použité pneumatiky nepřijímají! Byla zřízena tzv.“ místa zpětného odběru 

pneumatik“, zde vám přijmou pneumatiky bez poplatku-není podmíněno zakoupením nových pneumatik. 

V Holicích Vám přijmou pneumatiky na adrese:  

Opravy karoserií Václav Poláček-ul.9 května 894, 

Střední škola automobilní- ul.Nádražní 301 

Autorozvody- ul.Hradecká 873 

David Málek-ul. Nerudova  1014 

Plechovky-nově máme u sběrného dvora a na místech pro kontejnery černé popelnice na plechovky. 

Železo-na sběrném dvoře přijmeme veškerý železný odpad. 

Stavební suť- přijímáme v malém množství 1 vozík na číslo popisné ve sběrný den. V případě většího 

množství stavební suti z přestavby a bourání je nutné si objednat zpoplatněný kontejner u firem na likvidaci 

odpadu. Od 1.1.2022 začne platit nový zákon o odpadech. Nově musí mít vybouraný beton nejvíc 30cm, 

nesmí v něm být zabetonované železné trubky a ostatní železo. Odpad ze zateplování (odřezky) +pěnový 

polystyren se musí sbírat odděleně (např. do plastového pytle). Keramika do suti nepatří (např. záchodová 

mísa, umyvadlo, apod.). keramiku vám přijmeme do velkoobjemového odpadu na sběrném dvoře. 



Dále na sběrném dvoře přijímáme vysloužilé elektrospotřebiče-chladničky, mrazáky, sporáky, pračky, 

televize, videa, DVD, mikrovlnné trouby, vysavače, fritézy, žehličky, rádia, atd. 

Otevírací doba na sběrném dvoře je každou sobotu od 9.00 do 11.00 hodin. Ve výjimečných případech je 

možné po předchozí domluvě přivézt odpad ve všední den. 

UPOZORNĚNÍ- Z DŮVODU SVÁTKŮ BUDE V TERMÍNECH 25.12. A 1.1.2022 SBĚRNÝ DVŮR MIMO 

PROVOZ. Děkujeme za pochopení. 

Děkujeme, že třídíte! Třídění odpadu je v zájmu každého z nás, protože za „Zpětný odběr a následnou 

recyklaci“ (plasty, papír, sklo, železo) získáváme pro obec zpět finanční prostředky. 

 K 30.11.2021 to byla částka 133.745 Kč.  (plasty, papír, sklo, železo) 

Místní poplatky za odpady 297.600 Kč (600Kč/osoba/rok) 

Náklady na svoz a likvidaci odpadu 632.078 Kč 

Obec doplácí 201.003 Kč 

Od 1.1.2022  bude poplatek navýšen novou Obecně závaznou vyhláškou č-3/2021 na částku                    

700 Kč/osobu/rok. 

 Čím víc budeme všichni třídit, sníží se množství směsného komunálního odpadu z popelnic a za komodity 

(plasty, sklo, papír, železo) obdrží obec zpět vyšší finanční částku,  která sníží celkové náklady na systém 

odpadového hospodářství obce. Nebude pak nutné poplatek navyšovat.  

Ještě jednou poděkování všem občanům, kteří třídí odpad! 

         Renata Habrová 

Obecní úřad 

- připomínáme, že splatnost poplatků za 2.pololetí (odpady a stočné) uplynula 15.10., ale ne všichni mají 

uhrazeno. V letošní další vlně koronavirových opatření na to někteří z vás, i ti, kteří jinak platí pravidelně, 

možná jen zapomněli.  Pokud si nejste jistí, zda máte opravdu zaplaceno za obě letošní pololetí, kontaktujte 

OÚ -účetní tel. 605 044 826. Upozorňujeme dlužníky, že dlužné částky je možné navýšit až na trojnásobek, 

dle platné vyhlášky. 

Poplatky můžete uhradit: 

na účet obce č. 19-2583650257/0100KB, a.s. VS =vaše číslo popisné,  

nebo v hotovosti v kanceláři OÚ . 

Kdo nemáte ještě uhrazeno, učiňte tak již bez prodlení! Pokud nemůžete uhradit dluh v celkové výši naráz, 

kontaktujte, prosím, OÚ za účelem uzavření splátkového kalendáře. Děkujeme za pochopení. 

Poděkování patří všem, kdo platí včas! 

 

Přejeme všem krásně prožité vánoční svátky a do nového roku hlavně pevné zdraví, 

hodně štěstí  a radosti. 



 

 

 

 


