Informace občanům
Z důvodu množících se dotazů, stížností (hlavně v souvislosti s odklízením psích exkrementů) a
přetrvávajících nejasností, vydává Obec Dolní Žďár sumář nejdůležitějších informací z pohledu
bezproblémového chodu obce a soužití všech občanů obce.

Důležité informace na rok 2017
Úřední hodiny Obecního úřadu : úterý lichý týden : 14:00 - 16:00 hod
úterý sudý týden : 16:00 - 18:00 hod
Poplatek za psa zaplatit do konce března 2017. Částka za jednoho psa činí 50 Kč, za každého
dalšího 100 Kč. Platit se může hotově na Obecním úřadu (úterý lichý týden : 14:00 - 18:00 hod,
úterý sudý týden : 16:00 - 18:00 hod. ) nebo převodem na účet 3000044015/7940. Při
bezhotovostní platbě je částka 55 Kč ( 50 Kč poplatek za psa + 5 Kč poplatek za došlou platbu).Do
zprávy pro příjemce je třeba uvést jméno majitele psa.
Známky na popelnice na komunální odpad je možno zakoupit na Obecním úřadu (úterý lichý
týden : 14:00 - 18:00 hod, úterý sudý týden : 16:00 - 18:00 hod. ). Cena za jednu známku je 80 Kč.
Komu doma zbyla známka na rok 2016, může jí použít do konce března 2017. Poslední možnost
zakoupit známku na popelnici na rok 2017 bude 19.12.2017. Do tohoto data budou moci býti
prováděny platby v hotovosti do pokladny obce. Také by už měly být v prodeji známky na
popelnice na rok 2018. Komunální odpad je vyvážen každou středu v odpoledních hodinách.
Harmonogram svozu separovaného odpadu
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Místní knihovna je otevřena v úterý 16:00 - 18:00 hod. každý lichý týden. V knihovně je možno
koupit známky na popelnice a zaplatit poplatky za psa.
Zimní údržba komunikací - Podle § 42 odst. 2 a § 46 vyhlášky č. 104/1997 Sb. se místní
komunikace I. až III. třídy pro účely plánu zimní údržby rozdělují na I. až III. pořadí
důležitosti a na neudržované. Do I. pořadí (zajištění sjízdnosti do 4 hodin) patří rychlostní a
sběrné místní komunikace s hromadnou veřejnou dopravou a s linkovou osobní dopravou,
příjezdové místní komunikace ke zdravotnickým zařízením a další významné místní
komunikace. Do II. pořadí (zajištění sjízdnosti do 12 hodin) ostatní sběrné místní komunikace
a důležité obslužné místní komunikace. Do III. pořadí (zajištění sjízdnosti do 48 hodin) ostatní
obslužné místní komunikace. Mezi neudržované mohou obce do plánu zařadit dopravně
bezvýznamné komunikace, přičemž obec na tuto skutečnost má upozornit způsobem v místě
obvyklým. Neudržované komunikace musí obec vyhlásit nařízením (§ 27 odst. 6 zák. 13/1997
Sb.). Z výše uvedeného vyplývá, že v naší obci jsou komunikace spadající do III. pořadí – zajištění
sjízdnosti do 48 hodin. Zimní údržba se provádí nejdříve na komunikaci, která je ve vlastnictví
obce. Po té, po domluvě s pracovníkem údržby, se udržují účelové komunikace, které jsou v
soukromém vlastnictví. Údržba na soukromých komunikacích může být zpoplatněna.

Informace pro vlastníky psů – v naší obci je v platnosti Obecně závazná vyhláška obce Dolní
Žďár č.2/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Touto obecně závaznou
vyhláškou je řešen pohyb psů na veřejném prostranství. Dalším problémem jsou exkrementy. Osoba
kontrolující pohyb psa po veřejném prostranství je povinna zvířetem způsobenou nečistotu (tuhý
exkrement) neprodleně odstranit. Pokud majitel psa neuklízí po svém miláčkovi exkrementy, jedná
se o přestupek proti veřejnému pořádku, konkrétně znečištění veřejného prostranství a hrozí zde
pokuta do výše 20.000,–Kč.

