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INFORMACE Z RADNICE: 
• Přijměte pozvánku na 27. zasedání Zastupitelstva obce Vintířov, které se bude 

konat v pondělí dne 17. ledna 2022 v prostorách společenského sálu restaurace U 
Kahanu od 16.00 hodin. Navržený program jednání: kontrola usnesení z minulého 
zasedání zastupitelstva obce, projednání záměru uzavření smlouvy o pachtu závodu 
mezi společností SUAS Skládková s.r.o. a společností SUAS Recyklační s.r.o., 
informace o kulturních akcích v roce 2022, stav a průběh investičních akcí v roce 2022 
a příprava akcí na další roky, výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím v 
roce 2021 dle zákona č. 106/1999 Sb. a pozdějších změn, návrh plánu 
veřejnosprávních kontrol na rok 2022, odpadové hospodářství obce v roce 2021 a 
odpady v roce 2022, žádost o pronájem (pacht) pozemku parc. č. 487/1, o výměře 78 
099 m2 v k. ú. Vintířov u Sokolova, žádost o převod nájemní smlouvy na část pozemku 
parc. č. 228/1 v k. ú. Vintířov u Sokolova a další. Na zasedání jste srdečně zváni. 

• Přehled režimů svozu směsného komunálního odpadu. Svoz bude probíhat vždy 
v úterý a dle barvy označení na nádobě takto: 

• Červená - každý týden 

• Žlutá -  1x za 2 týdny  11.1./25.1./8.2./22.2./8.3./22.3./5.4./19.4./3.5./17.5./ 31.5. 
atd. 

• Oranžová - 1x za 4 týdny 18.1./15.2./15.3./12.4./10.5./7.6./5.7./2.8./30.8./ 
27.9./25.10./22.11./20.12. 

• V době do 28. února 2022 je změněna otevírací doba sběrných míst pro 
velkoobjemový odpad. Příjem odpadu bude uskutečněn každé pondělí a středu od 
14.30 do 17.00 hod. Do sběrných míst odvážejte pouze odpad tam určený, tzn.: 
elektrické spotřebiče a zařízení, železný odpad, biologicky rozložitelný odpad (odpad 
ze zahrad, tráva, listí, atd.), použité kuchyňské oleje a tuky v uzavřených nádobách 
(nevylévat do kanalizace!), objemný odpad (nábytek, koberce, postele, matrace, atd.). 
Upozorňujeme, že není možné odkládat do sběrných míst směsný komunální odpad 
(domovní odpad určený do nádob na komunální odpad, které bude mít každá 
nemovitost určená k bydlení), toto bude pracovníky sběrných míst kontrolováno. 
Nadále není možné ve sběrných místech odkládat stavební odpad.   

• V průběhu měsíce ledna až března můžete v pokladně obecního úřadu zaplatit 
poplatky za psy, pronájmy pozemků  a pololetní platbu za odpady (popřípadě 
celý rok) s termínem do 28. února 2022. Platby můžete provést na obecním úřadě 
v úředních hodinách pondělí a středa od 8.00-12.00 a od 13.00- 17.00 hod. v jiné 
dny po dohodě, nebo můžete platbu převést na číslo účtu obce 2826391/0100, 
včetně vašeho variabilního symbolu nebo specifikace – jméno poplatníka + 
poplatek pes, odpad nebo poplatek pronájem pozemku, pokud tak neučiníte budou 
Vám rozeslány poštovní poukázky na tyto poplatky se splatností do 31.3.2022 (u 
odpadů 28.února 2022). V případě, že došlo ke změně, která bude mít vliv na výši 
poplatku (přiznání starobního důchodu, ZTP-P atd.), kontaktujte obecní úřad.  Výši 
poplatků Vám rádi sdělíme a opravíme.  

 

 
 

Všem občanům přejeme pohodový rok 2022. 
 


