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Informace pro chataře
Vážení spoluobčané, majitelé chat,
níže uvádím několik trvalých informací a žádostí, které by měly přispět ke kvalitnější
informovanosti Vás, majitelů chat v katastru obce Bítov.
Náklady na svoz odpadu je naší snahou ve spolupráci s Vámi do budoucna snižovat na
minimum, což by vedlo i ke snížení poplatku za odvoz odpadu.
Bohužel do kontejnerů a jejich okolí je stále odkládán odpad, který tam nepatří (staré spotřebiče,
nábytek, matrace, stavební materiál, tzn. odpad velkoobjemový). Pokud bude současný stav
pokračovat i nadále, tak se nám náklady snižovat nepodaří a poplatek se může nadále zvyšovat.
Proto Vás opětovně žádáme o dodržování zásad odkládání odpadu, které by měly vést ke
snížení nákladů za jeho svoz. Jde především o důsledné třídění odpadu a jeho ukládání do
příslušných kontejnerů na komunální odpad, papír, plast, sklo a bioodpad. Váš elektroodpad,
nebezpečný a objemný odpad je nutno ukládat do sběrného dvora obce. Stavební odpad není
možno v žádném případě ukládat do kontejnerů ani na sběrný dvůr. Sběrný dvůr se
nachází při cestě od autoservisu Binder směrem k hřbitovu. U silnice naproti hotelu Bítov je
umístěna navigační cedule. Aby nedocházelo k nekontrolovanému odkládání odpadu před
sběrným dvorem, žádáme o Vaše oznámení termínu odevzdání na tel. 721020962 (pan
Puchnar). Při větším množství je možný odvoz malotraktorem po dohodě na obecním úřadě
(dle platného ceníku za služby).
Pokud nemáte možnost likvidovat bioodpad samostatně (např. tráva, větve) využijte, prosím,
kontejner na bioodpad umístěný u lesa za Hasičským pivovarem. O rozmístění kontejnerů na
odpad informujeme na našich webových stránkách http://www.obec-bitov.cz/uradobce/informace-pro-chatare/. Obec má v plánu okolí kontejnerů upravovat.
Věříme, že se nám s Vaší pomocí podaří náklady na odpady snižovat k oboustranné
spokojenosti.
Současně chci požádat o dodržení splatnosti poplatku za likvidaci odpadů. Protože chápeme,
že může dojít k opomenutí, jednu upomínku v říjnu posíláme obyčejnou poštou. Po nezaplacení
jsme povinni posílat platební výměry na doručenku a zde máme možnost podle platné
legislativy navýšení na trojnásobek. Toho budeme využívat zejména v opakujících se případech
dlužení dva a více roků za sebou, nejen proto, že poštovní náklady na zasílání upomínek
a platebních výměrů stouply nad únosnou hranici. Neuhrazené poplatky jsme povinni vymáhat
a případně nařídit i exekuci. Tento postup není v zájmu naší obce a doufáme, že toto upozornění
bude účinné.
Upozorňujeme majitele chat na povinnost ohlásit Obecnímu úřadu Bítov komerční
pronajímání i soukromých chat a přihlášení se k odvádění místního poplatku z pobytu.
Řada majitelů pronajímaných chat tuto povinnost již splnila. Víme však o chatách, které jsou
za úplatu pronajímány a např. i na internetových stránkách nabízeny a pronajímatelé ohlašovací

povinnost nesplnili. Tito majitelé chat mají možnost oznámit svoji činnost v úředních hodinách
Obecního úřadu nebo po telefonické dohodě (tel. 515 294 608).
Žádáme Vás také o oznamování změny Vaší adresy a dalších podstatných událostí, týkajících
se Vaší nemovitosti (např. prodej chaty, přepis na příbuzné apod). Máte samozřejmě možnost
pro operativnější vzájemnou komunikaci sdělit obci Vaše telefonické či emailové spojení.
Ohlašovací povinnost je zakotvena v našich vyhláškách.
V katastru obce Bítov platí vyhláška o nočním klidu. Žádáme proto o její dodržování. Zejména
pak majitelé chat, kteří objekty pronajímají, jsou povinni upozornit své hosty, aby noční klid
dodržovali. Obecní úřad nemá možnost porušování nočního klidu samostatně řešit. Proto je
třeba při jeho porušování požádat o řešení Policii ČR.
S platnými obecně závaznými vyhláškami naší obce se můžete seznámit na internetových
stránkách obce v oddíle Vyhlášky (http://www.obec-bitov.cz/urad-obce/vyhlasky-obce).
Samozřejmě jsou také k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.
Před několika lety došlo k přečíslování a novému přidělení evidenčních čísel chatám
v jednotlivých rekreačních oblastech v katastru naší obce. Kromě Kopaninek se změnila čísla
u většiny chat. Toto přečíslování provedl kanastrální úřad ČR. Stále však dochází
k nedorozumění v uvádění čísel chat. Konkrétní aktuální číslování je možné zjistit na listu
vlastnictví jednotlivých nemovitostí, na internetu - Nahlížením do katastru nemovitostí, na
webu obce v informacích pro chataře, popř. lze správné číslo ověřit na obecním úřadě Bítov.
Užívání starých čísel akceptujeme, při jednání s úřady je však třeba uvádět čísla „nová“.
Aktuální informace pro chataře jsou na webových stránkách obce:
http://www.obec-bitov.cz/urad-obce/informace-pro-chatare/
Za Vaši spolupráci a pochopení Vám jménem zastupitelstva obce děkuji.

Ing. Vladimír Kundrát v. r.
starosta obce

