
 

 

 

 

 

 

AKTUÁLNÍ  INFORMACE: 
 

1. MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY NA  ROK 2018 
 
Poplatky v roce 2018 Výše poplatku Splatnost 

Místní poplatek za odpady 430 Kč/ osoba/rok 30.6.2018 

 
Občané mohou poplatek zaplatit osobně na obecním úřadě v úředních 
hodinách, tj. po, st 8.00-12.00  13.00-17.00 hod 
nebo bankovním převodem na účet obce č. 1681976379/0800 
s následujícími údaji:           

  Variabilní symbol:   číslo popisné domu 
 Zpráva pro příjemce:  název místního poplatku 
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2. SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
 
Sběr nebezpečného odpadu firmou Frýdecká skládka, a.s. bude probíhat 
v sobotu 21. 4. 2018 v tomto časovém rozložení: 
 
Parkoviště u hřbitova   8.00 – 8.15 hod 
 
Nebezpečný odpad: mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly 
od postřiků a jiné chemikálie, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a 
nepotřebné léky, zářivky, výbojky 

 
SOUČÁSTÍ TOHOTO SVOZU NENÍ SBĚR PNEUMATIK!! 
 

3. SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 
 
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny na parkoviště 
U KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ v Pazderně dne  21.4.2018  
 
Kontejnery jsou určeny pouze pro odkládání velkoobjemového odpadu 
z domácností občanů obce (skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace 
apod.).  
Do těchto kontejnerů je zakázáno odkládat nebezpečný odpad, pneumatiky, 
odpad z podnikatelské činnosti a také stavební suť! 
 
UPOZORNĚNÍ: 

 
KONTEJNERY NA VELKOBJEMOVÝ ODPAD JSOU URČENY PRO 
VŠECHNY OBČANY OBCE.  
POTŘEBUJE–LI NĚKTERÝ Z OBČANŮ ZLIKVIDOVAT TAKOVÉ 
MNOŽSTVÍ ODPADU, KTERÝM BY SÁM ZAPLNIL TÉMĚŘ CELÝ OBJEM 
KONTEJNERU, MUSÍ SI ZAJISTIT VLASTNÍ KONTEJNER VČETNĚ 
ODVOZU A LIKVIDACE TOHOTO ODPADU NA VLASTNÍ NÁKLADY!  
PROSÍME O OHLEDUPLNOST VŮČI OSTATNÍM OBČANŮM OBCE! 
VŠICHNI SE PODÍLÍME NA ÚHRADÁCH ZA ODVOZ A LIKVIDACI 
ODPADŮ STEJNÝM DÍLEM! 
 
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. 
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4. ODBĚR ELEKTROODPADU – OÚ PAZDERNA 
 

Elektroodpady od občanů obce Pazderna je možné odevzdat na OÚ 
Pazderna ve dnech:  23.4., 9.7., 1.10., a 3.12.2018. v úřední hodiny nebo 
jindy po tel. domluvě. OÚ následně zajistí jejich hromadný odvoz. 
 

5. ODKLÁDÁNÍ A TŘÍDĚNÍ PLASTOVÉHO, PAPÍROVÉHO, SKLENĚNÉHO  

A KOVOVÉHO ODPADU  
 
Protože se neustále setkáváme s tím, že v nádobách na separovaných odpad na 
plasty, papír i sklo se nachází odpad, který do těchto nádob nepatří, 
popřípadě, zejména plastové a papírové obaly od nápojů nebo krabice 
nejsou sešlápnuté, kontejnery jsou pak přeplněné a hromadí se pak nepořádek 
v jejich okolí, uvádíme informace k třídění těchto odpadů.  

 
PAPÍR a NÁPOJOVÉ KARTONY 
Do modrých nádob 
můžete odložit: noviny, časopisy, kancelářský 
papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice 
(rozebrané), lepenku, papírové obaly (např. 
sáčky), nápojové kartony, tj. krabice od džusů, 
mléčných výrobků, vín (stlačené) 
 
Prosím, nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak 
znečištěny papír, uhlový a voskovaný 
papír, použité plenky a hygienické potřeby. 
 
 
SKLO 
Do zelených nádob můžete odložit barevné sklo: láhve od nápojů,  
skleněné nádoby, skleněné střepy – tabulové sklo. 
 
Prosím, nevhazujte: keramiku, porcelán, 
autosklo, drátěné sklo a zrcadla. 
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PLASTY 
Do žlutých nádob můžete odložit: PET lahve 
od napojů (sešlápnuté!), kelímky, sáčky, folie, 
výrobky a obaly z plastů, polystyren. 
 
Prosím, nevhazujte: novodurové trubky, 
obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, 
chemikálie, barvy), PVC, podlahové krytiny 
apod. 
 
 
Umístění sběrných míst v obci zůstává beze změn. 
 
KOVOVÝ ODPAD 
Lze odevzdat ve sběrně Milata v Dobré v provozních hodinách sběrny. 

 
6. OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ- OBJEDNÁVKA 

 
Očkování psů proti vzteklině bude v obci zajištěno na podle 
zájmu občanů. Zájem o očkování psů v obci je nutno nahlásit na 
Obecní úřad Pazderna (tel. 558641315, 775594910,  
email: obec@pazderna.eu) do 30.4.2018. 
 

BLAHOPŘÁNÍ 
 

Své životní jubileum v dubnu 2018 oslaví: 
 
Stachová Jana 
 
 
 
 
Za Obec Pazdernu přejeme jubilantce  
hodně štěstí, zdraví, životní pohody a elánu  
do dalšího života. 

 
V Pazderně 9.4.2018                                                    Ing. Jana Potiorová 
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INZERCE 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Právní záležitosti projedná a vyřídí s občany 

a podnikateli 
každou středu mezi 14 – 15 hodinou v zasedací místnosti 

- 1.poschodí Obecního úřadu Lučina - JUDr. Marcela Žoričová 
formou poradenství z oblasti občanského a rodinného práva, 

včetně sepisování listin, žádostí, smluv – kupních, darovacích apod. 
, také převody nemovitostí, výměnky, služebnosti – věcná břemena 

apod. 
Je vhodné předem zavolat na tel. č. 603 447 219 . 

 
Advokátní kancelář JUDr. Marcela Žoričová 

Havířov-Město, Na Fojtství 8, 
tel. : 597 810 741, e-mail: zoric@ atlas. cz 

Na oba tel. čísla můžete volat kdykoliv. 

Nabízím vývoz odpadních vod ze žump , septiků , jímek 

a domácích čističek                                                                    

s likvidací na čističce odpadních vod Frýdek-Místek.                                                        

Více info na telefonu 721 271 919 
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