Obec Libenice
Vážení občané,
na základě neustále se zvyšujících nákladů na odpadové hospodářství obce a také na základě
legislativních změn ohledně povinností k třídění opadů, si vám podáváme níže uvedené informace a
zároveň žádáme o důsledné třídění odpadů.

POUZE DŮSLEDNÝM TŘÍDĚNÍM ODPADU LZE SNÍŽIT NÁKLADY OBCE NA
SVOZ ODPADU A TAKÉ ZLEPŠIT SVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ!!!
NÁKLADY OBCE NA SVOZ ODPADU SE PROMÍTAJÍ DO POPLAKU ZA ODPAD,
KTERÝ VŠICHNI HRADÍME. JE TEDY POUZE NA NÁS, ZDA BUDEME CHTÍT TYTO
NÁKLADY SNÍŽIT.
Obec je povinna při stanovení výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vycházet z tzv. „Rozúčtování nákladů na sběr a
svoz netříděného komunálního odpadu“. Ty vychází ze skutečných výdajů (bez nákladů na svoz
plastů, skla, papíru). V minulém roce naše obec vyprodukovala 79,36 t ( tzn. při 309
obyvatelích/256,8 kg/na 1obyvatele),tím došlo o překročení limitu 200 kg/osobu o 56,8 kg. Doposud
nám byl vyhrazen skládkovací poplatek 500,- Kč/t, ovšem při překročení limitu 200 kg/t budeme platit
800,- Kč/t + 45,- Kč rekultivační rezerva skládek. Přesto se snažíme udržet poplatek na částce 750,Kč. Pokud nedojde k podstatné změně ve výdajích na odpadové hospodářství, budeme nuceni
v příštích letech poplatek zvýšit.
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Obec Libenice
VÝZVA
Obec Libenice je povinna dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), v platném znění pořídit nový územní plán.
Obec Libenice tímto nabízí občanům obce nebo fyzické či právnické osobě, která má
vlastnická práva k pozemku nebo stavbě na území obce, že
v termínu do 31. 4. 2021
mohou podat podněty k novému Územnímu plánu obce Libenice
Podnět musí obsahovat:





údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických práv
k pozemku nebo stavbě na území obce (informace o parcele),
údaje o navrhované změně využití ploch na území obce včetně zákresu do snímku
z katastrální mapy,
údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele,
odůvodnění záměru.

Podněty budou posouzeny zpracovatelem a pořizovatelem z hlediska souladu se Zásadami
územního rozvoje Středočeského kraje, včetně jejich aktualizací a s Politikou územního
rozvoje ČR 2008, ve znění aktualizace č. 1 a z hlediska urbanistické koncepce a na základě
těchto kritérií budou, či nebudou zastupitelstvem obce zařazeny do projednání nového
územního plánu.
Upozorňujeme, že i podněty, které budou do projednání územního plánu zařazeny, mohou
být z důvodu negativního stanoviska některého z dotčených orgánů i v průběhu projednávání
vyřazeny.
Dále upozorňujeme na skutečnost uvedenou ve stavebním zákoně – na základě §
102 stavebního zákona lze zrušit bez náhrady zastavitelné plochy vymezené v platné územně
plánovací dokumentaci, a to v případě, kdy tyto plochy byly vymezeny územním plánem nebo
jeho změně před 5-ti roky a více a na tyto plochy nebylo vydáno platné územní rozhodnutí
nebo územní souhlas nebo byla uzavřena veřejnoprávní smlouva nahrazující územní
rozhodnutí a tyto dokumenty jsou platné.
Podnět je možno zaslat poštou, DS, nebo osobně podat do stanoveného termínu na adresu:
Obecní úřad v Libenicích, Libenice 115, 280 02, email: obec@libenice.cz, datová
schránka : 7ebaxcb
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