
INFORMA ČNÍ  ZPRAVODAJ 
OBCE  ZÁBORNÁ  

 
 
Upozornění:  
DDnnee  1144..1111..22001199  aa  2211..1111..22001199  vv  ddoobběě  1188..3300  --  2211..0000  hh  bbuuddee  vvyybbíírr áánn na Obecním 
úřadě poplatek za domovní odpad: 
      -   občan 400,- Kč.  
      -   každé 3 a další dítě v rodině do 18 let je od poplatku osvobozeno. 

− studenti do 18-ti let, kteří doloží doklad o studiu a ubytování 200,- Kč. 
− majitelé rekreačních objektů 400,- Kč za objekt. 

 
 

V poslední době jsme zaznamenali porušování kázně při ukládání odpadu do kontejneru. V 
kontejneru na plasty bylo nalezeno listí ze stromů, v kontejneru určeném pro uložení papíru zase 
slupky z brambor a jiný domácí odpad. Nejsou to však ojedinělé případy. Na toto porušování zásad 
pro ukládání odpadu jsme byli upozorněni také svozovou firmou AVE Vysočina, které nás 
upozornila na zvýšení poplatku za svoz a třídění odpadu v důsledku zvyšování nákladů na třídění. 
Apelujeme na občany, aby třídění prováděli odpovědně a nebáli se případně upozornit obecní úřad 
na nekázeň spoluobčanů. Pokud tento nešvar neustane, bude obecní úřad nucen přistoupit k hlídání 
prostoru kamerovým systémem. 
     Dalším nešvarem je to, že některé domácnosti netřídí odpad téměř vůbec. To nutí obecní úřad k 
tomu, že bude provádět kontroly popelnic na domovní odpad, který nelze třídit. Odpady jako papír, 
plasty, biologicky rozložitelný odpad, sklo a kov lze uložit do kontejneru k tomu určených. Obec 
může občanům, u kterých zjistí nedodržování zásad při třídění odpadu zvýšit poplatek z důvodu 
nedodržování kázně. Tyto domácnosti už máme vytipované a kontroly se určitě budou provádět.  
     Další upozornění se týká nepořádku v čekárnách a jejich okolí. Někteří jedinci, nebo spíše jeden 
občan si plete zastávku autobusu s veřejnými záchody. I v tomto případě máme vytipováno, kdo 
tělesné potřeby u čekárny vykonává. Zatím nebudeme zveřejňovat žádná jména, protože doufáme, 
že si to občané, kterých se to týká uvědomí a dojde k nápravě.  
      
 
         Josef Koubek 
 
Upozornění: 
Občané, kteří by chtěli být informováni o dění v obci prostřednictvím e-mailu, nechť 
nahlásí svou e-mailovou adresu na obecním úřadě. 
 
Upozorňujeme občany, že do kontejneru na bioodpad se mohou dávat dřeviny pouze 
do průměru 2 cm. 
 
Pozvánka: 
V sobotu 9. 11. 2019 v 16:00 hod. se v sále kulturního domu uskuteční divadelní 
představení Kulky ochotnického spolku Včelinec Zhoř, vstupné dobrovolné. 
 
Rozsvícení vánočního stromu proběhne v neděli 1. 12. 2019 v 17:00 hod. 

 
 

 


