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* Milí sousedé, 

hned na počátku roku máme důležité informace. Ale nejprve vám všem přeji vše nejlepší do 

nového roku, štěstí, pohodu a zdraví. 
 

* Česká pošta testuje možnost zavedení pojízdné pošty. Každé pondělí v lednu (pouze) 

přijedou i do Nedomic na parkoviště u školy – v čase od 13:05 – 13:35. Bude možné poslat 

zásilky, vyzvednout peníze, zaplatit složenky, koupit telefonní karty, vyřídit SIPO a další 

(dálniční známka ne) 
 

* Pojízdná prodejna masa a uzenin Goldšmíd oznamuje, že zahájí letošní prodej ve čtvrtek 

13.1., opět v čase 11:15-11:45, před budovou školy. 
 

* Podání přiznání k dani z nemovitých věcí do konce ledna – týká se každého, komu se 

změnila výměra nebo druh pozemku. Vzhledem k ukončeným pozemkovým úpravám se 

minimálně u každého, kdo vlastní pozemky mimo zastavěné území obce, změnilo číslo 

pozemku – také nutno nahlásit na finančním úřadě v Neratovicích – 315 639 762-3. Možno 

zajet i osobně a s dámami vyplnit či doplnit formuláře na místě, je to domluvené, čekají vás. 

Po, St 8:00 - 16:30, Út, Čt 8:00 – 14:30, Pá 8:00 – 13:30 
 

* Nabízíme kalendáře na rok 2022 – Místopis Mělnicka (staré pohlednice obcí) za 65,- Kč. 

 

* Svoz odpadů – pro letošní rok byl stanoven svoz odpadů týdně (dle ankety do loňska by 

uvítalo 14-ti denní svoz pouze 11 domácností) a cena dle velikosti popelnice. Na počet osob v 

domácnosti se již tedy nepřihlíží, kromě osamělých seniorů. Ceník: 

 Malá popelnice 110/120l Velká popelnice 240l 

Základní cena 2300,- 4600,- 

Osamělý senior do 80 let 750,- 1500,- 

Pouze 2 senioři do 80 let 1500,- 3000,- 

Osamělý senior nad 80 let 500,- 1000,- 

Pouze 2 senioři nad 80 let 1000,- 2000,- 

Rekreanti 1500,- 3000,- 

Na několik následujích let je uzákoněno navyšování skládkovacího poplatku a zároveň 

snižování limitu produkce směsného odpadu na občana, navyšování limitu pro tříděný odpad. 

Ceny se tedy snižovat asi nebudou, můžeme se jen maximálně snažit o to, aby nám rostly co 

nejméně. Co proto udělat? Snížit produkci tříděním, dosáhnout svozu jen 1x14 dní pro celou 

obec. Možnost vážení každé popelnice – je spravedlivý způsob pro poctivé, zároveň ale 

nejdražší na provozování. A nepoctiví stejně uniknou. Prosíme znovu o anketu – hlašte nám 

prosím, komu by stačil svoz 1x14 dní, pro jak velkou popelnici a jestli upřednostňujete vážení 

každé popelnice a platby dle zjištěného množství -    různé pro každou nemovitost, nebo 

paušální platbu dle kapacity popelnice. O dění v oblasti odpadů budeme pravidelně 

informovat, již roky jsem zapojena v odborných skupinách v oblasti odpadů, vodovodů a 

kanalizací. Systém svozu pro příští rok nastavíme opět po diskuzi s vámi.  

Protože se váží a vykazuje množství svezeného odpadu z každé obce, důrazně prosíme, abyste 

neodkládali odpad do kontejnerů v Ovčárech – stěžují si na nás. Děkujeme za pochopení  


