IČO 00237388, tel. – fax 315792047, tel. 315792081, 602214447
bank spojení: KB Kralupy n/Vlt., č.ú. 9223171/0100
E-mail: obec.zlosyn@volny.cz

Důležitá informace pro občany ze dne 6. 4. 2012.

S ohledem na téměř stále stejnou situaci v chování občanů v oblasti ochrany
veřejného pořádku, používání veřejných prostranství v majetku obce a likvidace
odpadů sdělujeme:
- Projednávání pohybu zvířat, zejména psů po obci a v katastru obce Zlosyň
bylo projednáváno trvale po dobu cca 10 let. Za poslední roky, např. 5. 3.
07, 29. 1 08, 19. 5. 08, 12. 11. 09 atd. byly na zasedání zastupitelstva
čteny úryvky ze zákonů a vyhlášek a situace místo aby se zlepšila se
nezměnila, nebo se zhoršuje.
- Upozorňujeme, a to velice důrazně, že volné pobíhání psů po obecních
pozemcích je zakázáno. V případě venčení psů, které je v obci většinou
samozřejmostí a je i nutné, musí každý majitel psa zajistit při procházce
úklid sekrementů, který si zlikviduje ve vlastní nemovitosti.
Doporučujeme, aby občané, zejména u větších psů používali své zahrady
a jiné plochy, než obecní majetek.
- Pobíhání psů po polních cestách, polích a v lese řeší zákon jasně, je u cest
povolen, pes musí být ovladatelný u majitele, nesmí páchat žádné škody,
běhat volně po polích, v lese atd.
- Je možno používat pronajaté cvičiště psů u lesa. Stačí domluva
s profesionálním vedením cvičiště, které je uznáváno ostatními obcemi,
mimo občanů naší obce.
- Od roku 2007 a to trvale jsou upozorňováni občané na třídění odpadů.
Jsme jediná obec, která platí nejméně za odpady, cca o 175 % méně, ale
třídění odpadů patří k nejhorším i přes množství kontejnerů oproti jiným
obcím. Důvodem je nezodpovědnost. Zvýšení poplatků nechceme, donutí
nás asi nový zákon, ale pokud se situace nezlepší a někteří občané
mnohdy schválně likvidují odpady v rozporu s normálními mravy mohou
nastat velké problémy. Jedná se zejména o špatné a nezodpovědné
třídění, schválnosti, používání odpadních nádob na jiné druhy odpadů,
používání odpadních nádob soukromníky, kteří mají za povinnost
likvidace odpadů mimo působnost obce atd.
- Někteří občané používají pozemky obce pro své potřeby bez povolení.
Postupně provádějí jejich likvidaci.
- Žádáme Vás o dodržování podmínek zákonů a vyhlášek.
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