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Informační leták

Informace o nakládání s odpady
Obec Bukovany nechala zpracovat analýzu odpadů v obci.
Analýza posoudila a vyhodnotila stav nakládání s komunálními
odpady ve vztahu k novele odpadového zákona, který má
vstoupit v platnost 1.1.2021. Tato novela významně navýší
částku za tunu netříděného odpadu. Pokud obce splní
požadovaná % třídění, získají třídící slevu.
Z analýzy vyplývá, že obec Bukovany dosahuje za rok 2019
úroveň třídění ve výši 48,2 %. Nyní splňujeme parametr na třídící
slevu v roce 2021, který je min. 45 %. Abychom i v dalších letech
dosáhli na třídící slevu, musíme výrazně navýšit podíl třídění. To
znamená, že za rok 2021 musí obec vytřídit 55 %, 2022 – 60 %,
2023 – 65 % a cílem je rok 2024, kdy by měly obce vytřídit 70 %
odpadů.
Z uvedené analýzy vyplývá, že proces třídění je velmi dobře
nastartován, ale je potřeba třídění zefektivnit a navýšit. Naše
obec má rezervy ve třídění skla a kovů. Chtěli bychom vás
informovat, že sklo i kovy lze třídit na dvou sběrných místech.
Kovy o větším objemu lze po domluvě přivést na dvůr za
obecním úřadem.
V případě, že se obci nepodaří % třídění v dalších letech
zvýšit, bude poplatek za komunální odpad dvojnásobný!
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Poruchy čerpadel
tlakové kanalizace
Servisní firma Presskan, která
servisuje tlakovou kanalizaci
v obci Bukovany a řeší
nahlášené poruchy, se vrací
do původního režimu.
Pracovní dny: 7:00 - 16:00
telefon: 582 344 291
Víkendy svátky: 8:00 - 20:00
telefon: 777 730 147
Pokud se vám o víkendech
nepodaří na číslo dovolat, tak
napište SMS.

Vodovod Bukovany
Nové informace o vodovodu a
harmonogram dalsích prací
naleznete na druhé straně
letáku...

Chtěli bychom poděkovat všem občanům za spolupráci
s tříděním odpadů.
Toulavé kočky
Chtěli bychom vás informovat o zvýšení počtu toulavých koček v obci. Nejvíce je situace kritická
v centrální části obce - v lokalitě u obecního úřadu a mateřské školky.
Obec Bukovany se zapojila do kastračního programu a snaží se problematiku toulavých koček
v centru obce řešit. Žádáme občany, aby nám s touto situací pomohli. V případě, že vlastníte kočku
nebo kocoura a nemáte zájem o další koťata, nechejte je vykastrovat.
Bez vaší spolupráce tento problém nevyřešíme! V případě, že nejste schopni situaci sami
zvládnout, obraťte se na obecní úřad. Děkujeme.

Aktuální informace k vodovodu
V průběhu srpna a září obdrží všichni majitelé nemovitostí do svých schránek návrh smlouvy o
smlouvě budoucí darovací. Tato smlouva bude řešit bezúplatný převod vodovodní přípojky od hlavního
řadu po vodoměrnou šachtu (včetně šachty) do vlastnictví majitele připojené nemovitosti po deseti
letech od kolaudace vodovodu. Dále v ní bude řešena povinnost majitele nemovitosti při příp. prodeji či
darování připojené nemovitosti převést povinnost budoucího přijetí daru (přípojky) na nového vlastníka.
A v neposlední řadě bude ve smlouvě ošetřen dar občana obci v souvislosti s budováním přípojky.
Vzhledem k tomu, že se obec stala plátcem DPH, což vedlo ke snížení celkových nákladů na pořízení
přípojky, a dále obec obdržela na vybudování vodovodu i dotaci od Krajského úřadu Olomouckého
kraje, došlo ke snížení příspěvku občana z původních 15.000,- Kč na 11.700,- Kč.
Ti majitelé nemovitostí, kteří budou mít vodoměrnou šachtu umístěnou na svém pozemku, obdrží ještě
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (dříve označovanou jako smlouva o
věcném břemeni). V této smlouvě bude ošetřen přístup na soukromý pozemek za účelem odečtu
vodoměru a případných oprav vodovodní přípojky. Služebnost (věcné břemeno) bude na pozemku
zřízeno do doby převodu přípojky do majetku vlastníka nemovitosti, tedy na dobu deseti let.
Vybudování přípojky bude možné pouze po uzavření výše uvedených smluv a úhradě daru 11.700,Kč. Pokud nebude smlouva/smlouvy podepsána/podepsány a dar uhrazen, nebude přípojka
vybudována.
Podpis smluv bude probíhat na obecním úřadě v průběhu září a října 2020. Výstavba přípojek se
předpokládá nejdříve od 2. pol. září 2020. Před realizací přípojky budete kontaktováni stavební firmou,
která se s vámi dohodne na přesném umístění vodoměrné šachty.
Po kolaudaci vodovodu uzavře každý majitel nemovitosti smlouvu o odběru vody s obcí. Účtována pak
bude skutečně naměřená spotřeba ve výši 45,- Kč za 1 m3 vody a roční poplatek za vodoměr ve výši
300,- Kč.
V případě, že se v souvislosti se stavbou vyskytnou problémy, obraťte se na obecní úřad.

