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Informační leták obce Doubice
Červenec 2016

1) Doubický obchod
Doubický obchod je od 10.6.2016 opět otevřen. Provozní doba je následující:

Pondělí 09:00 až 16:00
Úterý 09:00 až 16:00
Středa 09:00 až 16:00
Čtvrtek 09:00 až 16:00
Pátek 09:00 až 18:00
Sobota 08:00 až 18:00
Neděle       zavřeno

2) nové smlouvy na odpady 
Vážení doubičáci (občané i chalupáři), dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že od
01.07.2016  jsou  na  obecním  úřadě  k  dispozici  nové  smlouvy  na  likvidaci  směsného
komunálního odpadu, ale i dalších druhů odpadu. Tyto smlouvy již mají jasně nadefinované
platby za poskytnuté služby, bez variantních způsobů platby dle počtu obyvatel v domě.
Novou  smlouvu  lze  podepsat  na  obecním  úřadě  kdykoliv  v  úředních  hodinách.  Jsme
přesvědčeni, že nové smlouvy již vnesou do systému likvidace odpadů v obci pořadek na
místo zmatku a budou pro všechny spravedlivé. Smlouvy budou účinné od 01.01.2017. Do
konce roku 2016 platí smlouvy dříve uzavřené.

Poplatky za likvidaci odpadů jsou stanoveny následovně:
a) separovaný, velkoobjemový  a nebezpečný odpad (kontejnery)   300,- Kč / rok
b) komunální odpad – plastové pytle (označené)     50,- Kč / kus
c) komunální odpad – popelnice 120 l (vývoz 1x za týden) 1900,- Kč / rok
d) komunální odpad – popelnice 120 l (vývoz 1x za 2 týdny) 1100,- Kč / rok
e) komunální odpad – popelnice 120 l (vývoz 1x za 4 týdny)   600,- Kč / rok
e) biodopad – popelnice 120 l (vývoz 1x za 2 týdny)   500,- Kč / rok
f)  biodopad – popelnice 240 l (vývoz 1x za 2 týdny)   920,- Kč / rok

Pro rekreační nemovitosti je povinný minimální poplatek stanoven na 500,- Kč / rok, což
odpovídá  poplatku  za  separovaný,  velkoobjemový  a  nebezpečný odpad (300,-  Kč)  a  4
kusům pytlů na komunální odpad.
Pro nemovitosti trvale obydlené je povinný minimální poplatek stanoven na 900,- Kč / rok,
což odpovídá poplatku za separovaný, velkoobjemový a nebezpečný odpad (300,- Kč) a
popelnici na komunální odpad s vývozem 1x za 4 týdny (600,- Kč) nebo 12 kusům pytlů na
komunální odpad (600,- Kč). 
V  případě,  že  budete  žádat  vývoz  popelnice  na  komunální  odpad  v  týdenním  či
čtrnáctidenním cyklu bude se minimální poplatek zvyšovat dle zvoleného druhu vývozu.
Pytle na separovaný odpad jsou rozdávány na obecním úřadě zdarma!!



Likvidace biodpadu je možná na kompostech u vlastního domu nebo prostřednictvím svozu
hnědých popelnic s vývozem 1x za 2 týdny s tím, že je možné využít popelnici 120 l za
500,- Kč / rok nebo popelnici 240 l za 920,- Kč / rok. Likvidace bioodpadu prostřednictvím
popelnic je dobrovolná. Obec bude hledat způsob jak získat kompostéry pro své občany a
chalupáře s podporou některého z dotačních titulů.

3) spolupráce s Policií ČR
Obvodní  oddělení  Policie  ČR  v  Krásné  Lípě  v  rámci  spolupráce  s  obcí  na  udržení
bezpečnosti  v  obci  zajistilo  pravidelné  pěší  pochůzky  policisty.  Tímto  policistou  je
podpraporčík Zdeněk Dragoun. V případě jakýchkoliv problémů, které vyžadují přítomnost
Policie se na něj obracejte na těchto kontaktech:

mobil: 725 524 781 pevná linka: 412 383 333

4) kontejnery na nebezpečný a velkoobjemový odpad – zbývající termíny svozu
Velkoobjemový odpad 19. 08. - 21. 08. 2016
Nebezpečný odpad 26. 08. - 28. 08. 2016

Kontejner  bude  přistaven  na  parkovišti  vedle  OÚ  vždy  v  pátek  odpoledne  a  odvezen
následující  pondělí  ráno.  Pokud by došlo  k  jeho úplnému naplnění  dříve,  bude (pokud
možno) zajištěna jeho výměna za prázdný i mimo pracovní dny. Respektujte, prosím, druh
odpadu, pro který je ten který kontejner určen.

5) Kamerový systém v obci
Obec Doubice provedla instalaci kamerového systému v obci, který slouží jako prevence
kriminality  a  k  zajištění  případných  důkazních  materiálů.  Kamerový  systém  nepodléhá
registraci  na  Úřadu  pro  ochranu  osobních  údajů  jelikož  přístup  k  záznamům  a  jejich
zpracování  má výhradně jen Policie ČR a kamerový systém tak splňuje podmínky pro
zákonné užívání.  Obec Doubice je  pouze investorem a správcem systému.  Věříme, že
tento  způsob  sledování  důležitých  míst  v  obci  pomůže  všem  obyvatelům  i  vlastníkům
rekreačních objektů v zajištění větší bezpečnosti v obci a povede ke snížení počtu případů
majetkové i jiné trestné činnosti.

6) veřejné setkání zastupitelů obce s občany a chalupáři
Veřejné setkání zastupitelů s občany a chalupáři obce proběhlo dne 02.07.2016 od 15:00 v
Hotelu  JEF.  Na  programu  bylo:  informace  o  obci,  webové  stránky  obce,  informace  o
spolupráci s Policií ČR, volební programy a jejich plnění, veřejná sbírka, úprava jízdních
řádů autobusových linek, odbahnění velkého rybníka – projekt, navigační systém v obci,
odpady – nové smlouvy, podněty občanů a chalupářů a diskuze. Další setkání plánujeme
na listopad 2016 o programu a místu konání budete včas informováni.

7) zasílání aktualit a bezprostředních informací o dění v obci e-mailem
Má-li někdo z doubičáků zájem o zasílání informačních e-mailů z obce nechť si zašle svou
e-mailovou adresu starostovi  obce na adresu:  oudoubice@volny.cz a bude zařazen do
adresáře obesílaných doubičáků.

Kdybyste cokoliv potřebovali neváhejte se na nás obrátit !!!
Vaši zastupitelé.

Obecní úřad 412 331 699
Účetní obce 604 608 107
Starosta 737 276 982   nebo     739 030 198
Místostarosta 737 276 980
www.address.cz/oudoubice/  ;  oudoubice@volny.cz  ; 

mailto:oudoubice@volny.cz
mailto:oudoubice@volny.cz
http://www.address.cz/oudoubice/

