informuje

z důvodu prevence proti šíření nemoci COVID-19 je Úřad městyse
Pecka pro veřejnost otevřen pouze v úřední dny od 7 do 11 hodin
a od 12 do 17 hodin. Podání můžete také učinit buď mailem —
podatelna@mestys-pecka.cz nebo vhodit do poštovní schránky
u úřadu.
I když Vláda ČR pomalu rozvolňuje některá opatření a zákazy,
uvědomme si vážnost situace, respektujme a dodržujme všechna
opatření vydaná v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru.
Stále platí a ještě dlouhou dobu bude platit opatření, nosit na
veřejných prostranstvích roušky nebo respirátory nebo alespoň mít
zakrytá ústa a nos pomocí šály, apod.
Apeluji na všechny naše seniory, aby zbytečně nevycházeli ze svých
domovů. Určitě je pro vaše zdraví prospěšnější procházka, než
návštěva prodejen, marketů apod. Vše potřebné vám zajistíme,
stačí kontaktovat pečovatelskou službu — Renata Adamcovou
na tel. 601 394 142 nebo se ozvěte na číslo 724 179 896 — Hana
Štěrbová.
V úředních dnech je možné vyzvednout dezinfekci — na osobu cca
¼ l do přinesených nádob (nejlépe do lahviček s pumpičkou nebo
rozprašovačem).
Díky šikovným švadlenkám, krejčím a firmám máme stále k dispozici
látkové roušky. Pokud potřebujete roušku, volejte na úřad na číslo
724 179 896. Znovu vás prosíme: „Noste roušky při pohybu po obci!
Dodržujte všechna nařízení a omezení!“
Děkuji všem, kteří nám pomáhají zvládat tuto situaci a těm, kteří
jsou zodpovědní, dodržují všechna nařízení a tím chrání sebe a nás
ostatní. Společným úsilím se nám vše podaří zvládnout.

Platby kartou online
Oznamujeme občanům, že od 20.4.2020 lze na
Úřadě městyse Pecka platit kartou.

Úřad městyse Pecka

Vážení spoluobčané,

5/2020
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Prodloužení platnosti svozových známek
Platnost svozových známek umístěných na popelnicích s označením roku 2019
se prodlužuje do 31.5.2020!

Sběrný dvůr Pecka
Z důvodu prevence šíření onemocnění COVID-19 je ve sběrném dvoru Pecka dočasně
změněna provozní doba.
Středa: 9.00—11.00    15.00—18.00 		

Pátek:

9.00—11.00    15.00—18.00

Vjezd do dvora bude povolen pouze 3 vozidlům. Dbejte na maximální míru ochrany
a osobní hygieny při nakládání s odpady, buďte ohleduplní a trpěliví.

Svoz popelnic v květnu 2020
Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice		

úterý 5. a 19. května

Bělá u Pecky				

středa 6. května

Stále důrazně žádáme občany, aby do kontejnerů na směsný komunální odpad neukládali
žhavý popel, je nutné ho nechat alespoň týden vychladnout.

Třídění upotřebených jedlých olejů a tuků v obcích
Obec je od 1.1.2020 povinna zajistit celoročně místo pro oddělené soustřeďování
jedlých olejů a tuků (kat. č. 20 01 25). Jedlé oleje a tuky nesmí být soustřeďovány
společně s jinými biologicky rozložitelnými odpady. Místa k odkládání jedlých olejů
a tuků by měla být zpřístupněna občanům alespoň jeden den v týdnu.
Důvod zavedení povinnosti
Upotřebené jedlé oleje a tuky jsou kvalitní surovinou, která po zpracování (zahřátí,
filtrace) může sloužit pro výrobu metylesteru jako přídavku k pohonným hmotám nebo
po regeneraci mohou být tyto využity v různých odvětvích (chemický, gumárenský,
dřevařský průmysl). Upotřebené jedlé oleje a tuky velmi často končí v kanalizacích
a následně na čistírnách odpadních vod, kde způsobovaly rozsáhlé problémy
v provozované technologii čištění (například ucpávání potrubí a další). Důvodem
k nastavení této povinnosti byla také nutnost plnění cíle snížení množství bioodpadů
ukládaných na skládky dle Směrnice o skládkování odpadů a dále také snížení celkového
množství odpadů ukládaných na skládky.
Občané Peckovska jsou povinni odevzdávat upotřebené jedlé oleje a tuky ve
sběrném dvoru v Pecce v uzavřených plastových nádobách a lahvích (PET lahve,
plastové kanystry, apod.) podle instrukcí obsluhy sběrného dvoru.
Během nouzového stavu, kdy je sběrný dvůr uzavřen, nechávejte tento odpad také
zatím doma.
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Poplatky dle obecně závazných vyhlášek v roce 2020
Upozorňujeme občany, že v důsledku opatření proti šíření COVID-19 prodlužujeme
možnost úhrady poplatků dle Obecně závazných vyhlášek — poplatek ze psů,
z odpadu, pobytové poplatky do 31.5.2020. Platnost svozových známek vydaných na
rok 2019 se tím pádem také prodlužuje do 31.5.2020.  
Úhradu veškerých poplatků můžete uskutečnit bezhotovostně převodem na účet
městyse č.ú. 1163005329/0800, do zprávy pro příjemce  uveďte jméno, bydliště a číslo
popisné. Případné dotazy k platbě, prosím, odesílejte na mailovou adresu: podatelna@
mestys-pecka.cz.

Mobilní rozhlas — upozornění pro občany
Vážení občané, i díky službě Mobilní Rozhlas jsme vám v uplynulých týdnech mohli
předávat důležité informace přímo do vašich telefonů a organizovat pomoc potřebným.
Chtěli bychom vám poděkovat za respektování vládních nařízení, šití roušek a pomoc
seniorům. Pokud jste se do Mobilního Rozhlasu ještě nezaregistrovali, můžete to udělat
zde: https://pecka.mobilnirozhlas.cz.
Chceme přispět k tomu, aby koronavirová krize byla co nejdříve za námi a proto
podporujeme projekt eRouska.cz. Pomozte nám s bojem proti koronaviru také vy!
Stačí si stáhnout aplikaci eRouška, která je součástí Chytré karantény Ministerstva
zdravotnictví ČR. Aplikce pomůže hygienikům v dohledávání rizikových kontaktů. Čím
více lidí bude mít aplikaci, tím nižší bude riziko šíření nákazy. Více na www.erouska.cz.

Knihovna Kryštofa Haranta otevírá v omezeném provozu
od 28.4.2020 v těchto výpůjčovních hodinácj: ÚT, PÁ: 9—11; 12—16 (st. svátky ZAVŘENO)
• služby se poskytují pouze registrovaným uživatelům
• vstup do knihovny je povolen pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest
(nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál, které brání šíření
kapének do vnitřních prostor knihovny
• provoz knihovny je omezen pouze na poskytování výpůjčních služeb
• pobyt uživatelů knihovny je omezen na nezbytně nutnou dobu
• až do odvolání platí zákaz studia v prostorách knihovny
• až do odvolání platí zákaz pořádání skupinových akcí v prostorách knihovny
• VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ!
• pobočka Vidonice stále uzavřená

Kulturní, společenské a sportovní akce
V současné době jsou všechny kulturní, sportovní a společenské akce zrušeny.
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Oznámení VOS a. s.
Zákazníci budou nahlašovat stav vodoměru sami
Vzhledem ke karanténním opatřením vyhlášeným Vládou ČR týkajícím se
epidemiologické situace (koronavir) vydala VOS a. s. některá ochranná opatření.
Všechny služby zákaznického centra v sídle společnosti a jednotlivých provozních
středisek jsou poskytovány v bezkontaktním režimu. Zákazníci nás mohou kontaktovat
dočasně jen telefonicky, e-mailem nebo online.
Odečet stavu vodoměru zákazníků VOS a.s., který standardně v městysi Pecka a v jeho
částech Bělá u Pecky, Kal, Vidonice, Bukovina, Horní Javoří, Arnoštov provádí fyzicky
pracovníci provozního střediska, nebude nyní realizován. Prosíme tedy obyvatele (naše
zákazníky) o nahlášení stavu svého vodoměru na níže uvedené kontakty, a to nejpozději
do 05.05.2020.
Odečet vodoměru je možné nahlásit:
E-mailem: nova.paka@vosjicin.cz
Telefonicky na provozním středisku Nová Paka: 493 721 209
On-line: Zákazník si může založit svůj zákaznický účet, kde má přehled nejen o spotřebě
vody a stočném, ale může zde nahlásit i odečet vodoměru.
Registrace on-line účtu je možná zde: https://zis.vosjicin.cz/
Veškeré platby za vodné a stočné je pak nutné provádět jen v bezkontaktním režimu
— bankovním převodem či poštovní poukázkou. V případě dotazů se lze obrátit na
zákaznické centrum na tel. 493 544 821 nebo na vosjicin@vosjicin.cz
Provozní doba zákaznického centra:
Po-Pá

6:00—14:30

na tel.: 493 544 821

Po a St 	 14:30—17:00 na tel.: 493 544 811
Ing. Richard Smutný, ředitel VOS a. s.

e–mail: podadelna@mestys–pecka.cz		

web: www.mestys–pecka.cz

