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Vážení spoluobčané,
na začátku roku 2021 Vám chceme poskytnout základní
informace ohledně naší obce a její správy.
Vedení obce Bílichov

MÍSTNÍ POPLATKY PRO ROK 2021
Poplatek za psa:
- 50,-Kč
- 100,-Kč za každého dalšího.
Tento poplatek lze uhradit také bezhotovostně, a sice převodem na číslo
bankovního účtu 26320141/0100, jako variabilní symbol je nutné uvést
příslušné číslo popisné domu, kde je pes hlášen.
Poplatek za hrobové místo:
- 40,- Kč na 10 let – urna
- 80,- Kč na 10 let – malý hrob
- 160,- Kč na 10 let – velký hrob
- 240,- Kč na 10 let – troj hrob
Tento poplatek lze uhradit také bezhotovostně, a sice převodem na číslo
bankovního účtu 26320141/0100, jako variabilní symbol je nutné uvést
příslušné číslo hrobu.
Poplatek za komunální odpad se v obci Bílichov od roku 2011 neplatí.
Po předchozím objednání je možné na obecním úřadě zakoupit plastovou
nebo kovovou nádobu na domovní odpad za 500,-Kč.

SVOZ ODPADU V ROCE 2021
Svoz domovního odpadu je každý pátek v lichém týdnu.
Svoz bioodpadu bude od 1. 4. do 28. 10. každý čtvrtek v lichém týdnu.
V období od 1. 1. do prvního svozu ve čtvrtek 1. 4. a poté v období od
posledního svozu ve čtvrtek 28. 10. do 31. 12. bude svoz bioodpadu
zajištěn kontejnery na bioodpad na běžných sběrných místech v obci.
Vývoz bude prováděn svozovou firmou nepravidelně po naplnění
kontejneru.
Provozní doba kontejneru pro majitele chalup a chat ve dvoře obecního
úřadu:
- zimní období říjen-duben: každou středu od 11:00h do 13:00h.
každou neděli 14:00-16:00h.
- letní období květen-září:

každou středu od 11:00h do 13:00h.
každou neděli od 16:00h do 18:00h.

Ve dvoře OÚ je speciální kontejner na jedlé tuky a oleje. Olej se do
kontejneru ukládá v uzavřených PET lahvích!!! Provozní doba je stejná
jako provozní doba kontejneru.
Kontejner na kovové obaly je nově na sběrném místě u dětského hřiště.
Svoz nebezpečného odpadu 25. 4. a 10. 10. vždy od 9:00 - 11:00hodin !!!
Stálé sběrné místo pro použité baterie- monočlánky je na obecním úřadě.

PLÁNOVANÉ AKCE PRO ROK 2021
20. 3.
27. 3.
25. 4.
30. 4.
15. 5.
5. 6.
7. 8.
25. 9.
10. 10.
23. 10.
13. 11.
4. 12.
5. 12.
24. 12.
1. 1. 2022

19:00 - Josefovská zábava
14:00 - Velikonoční výstavka
9:00 - 11:00 - SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
17:00 - Čarodějnice
Vítání občánků
Den dětí
BÍLICHOVSKÉ SLAVNOSTI - program bude upřesněn
19:00 - Svatováclavská zábava
9:00 - 11:00 - SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Halloween a dlabání dýní
17:00 - Lampionový průvod a Svatomartinská zábava
Vánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromku
16:00 - Mikulášská besídka
14:00 - Vánoční zpívání
17:00 Novoroční ohňostroj s přípitkem

