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Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vám poskytli základní informace ohledně naší obce a její
správy.
Zastupitelstvo obce Bílichov

MÍSTNÍ POPLATKY PRO ROK 2022
- 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:
Poplatek za komunální odpad se v obci Bílichov od roku 2011 neplatí na základě
OZV 2/2010 o místních poplatcích.
Po předchozím objednání je možné na obecním úřadě zakoupit plastovou nebo
kovovou nádobu na domovní odpad za 500,-Kč.
Žádáme spoluobčany k řádnému třídění domovního odpadu.
1. směsný komunální odpad - popelnice pro občany a kontejner ve dvoře OÚ
Bílichov je primárně pro majitele rekreačních nemovitostí.

2. tříděný odpad - nádoby - žlutá, zelená, modrá, šedivá a ve dvoře OÚ hnědá (oleje
z domácnosti). Kontejnery umístěny před dvorem OÚ Bílichov a vedle vjezdu do
jízdárny.
Obec je zapojena do zpětného odběru tříděného odpadu u firmy ECO-COM. Obec
tímto zapojením dostává zpět do svého rozpočtu odměnu za třídění odpadu, která
je dále použita na úhradu nákladů spojených s likvidací komunálního odpadu a
bioodpadu v obci.

TERMÍNY SVOZU ODPADU V ROCE 2022
Svoz domovního odpadu je každý pátek v lichém týdnu.
Svoz bioodpadu je zajištěn kontejnery na bioodpad na běžných sběrných místech v
obci. Vývoz je prováděn svozovou firmou v sezóně 1x za 14 dní, mimo sezónu
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 na sběrném místě u dětského hřiště.
SVOZ NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU 1. 5., 26. 6. a 16. 10. vždy od
9:00 - 11:00 hodin.
Stálé sběrné místo pro použité baterie- monočlánky je na obecním úřadě.

PLÁNOVANÉ AKCE PRO ROK 2022
9. 4.

14:00

Velikonoční jarmark

30. 4.

17:00

Čarodějnice

1. 5.

9:00 - 11:00

NEBEZPEČNÝ ODPAD

4. 6.

Den dětí – Zájezd Zoo + DinoPark Plzeň

25. 6.

15:00

Neckyáda

26. 6.

9:00 – 11:00

NEBEZPEČNÝ ODPAD

6.8.

14:00

Bílichovské slavnosti

27. 8.

10:00

Sraz historických vozidel a motocyklů
„BÍLICHOVSKÁ BLUDIČKA 2022“ spojený
s COUNTRY A FOLK FESTIVALEM BILFEST

24. 9.

19:00

Václavská zábava

16. 10.

9:00 – 11:00

NEBEZPEČNÝ ODPAD

29. 10.

17:00

Halloween

12. 11.

17:00

Lampionový průvod, zábava

4. 12.

12:00

Vánoční jarmark, Mikulášská

24. 12.

16:30

Vánoční zpívání

Akce bude vždy upřesněna před jejím konáním na plakátech a na webu obce.

