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V SEDLE

Měsíčník nejen o dění v Novém Sedle, Sedčicích, Břežanech, Žaboklikách,
Chudeříně a Číňově

Společně za rozvoj tradičního venkova

Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou druhé
vydání našeho občasníku, který
vyvolal mnohé pozitivní, ale i
negativní emoce.
Cílem našeho snažení je
objektivně a pravdivě
informovat o dění v našich
obcích i jinde. Na rozdíl od
Novosedelského zpravodaje Vás
jako občany nestojí ani korunu z
Vašich daní a je distribuován
bezplatně.
(redakce)

Historie z jiného soudku:
To, že naše vesnice byly vybudovány z práce rolníků a
sedláků nepochybuje snad nikdo. K dřívějšímu životu se
jako první řemeslníci připojili kováři a řezníci. K dalšímu
usnadnění zpracování úrody přispělo používání vodního
kola k pohonu mlýnů. V našem okolí se jich nacházelo
několik.
Jako první zmiňuji bývalý mlýn, který stával na pravém
břehu Libockého potoka mezi Sedčicemi a Žabokliky a voda
k němu byla přiváděna „mlýnskou strouhou“ až z oblasti
kněžických Rybníků. Činnost tohoto mlýna skončila po
druhé světové válce. Objekt je v rozvalinách, pouze strouha
k němu je ještě místy patrná.
Na druhém místě zmiňuji asi nejmodernější mlýn v
Libočanech. Byl napájen mlýnskou strouhou od jezu na
Libockém potoce . V současnosti je nad tímto náhonem
vysázen sad a náhon je patrný pouze cca sto metrů před
mlýnem (po pravé straně při vjezdu do Libočan za
rodinnými domky).Budova mlýna a hospodářská stavení
jsou užívána dodnes.

Dobová inzerce v časopise „Věrná stráž“
týkající se mlýnů na Žatecku
Zdroj: www.vodnimlyny.cz

Pro Nové Sedlo a bývalou osadu Hůrky mlel mlýn
postavený před soutokem Břežanského potoka s řekou
Ohře. Napájen byl od již neexistující vodní nádrže v
„bažantnici“ proti proudu Břežanského Potoka. Mlel pro
obyvatele do konce druhé světové války. Pan Herget st. mi
vyprávěl,že nebýt tohoto mlýna, asi by válku nepřežili. Po
odsunu původní mlynářské rodiny po skončení války, mlýn
vyhořel a nebyl již opraven. Dnes je možno najít jen trosky
obvodových zdí. Také jej připomíná název sousedního pole
„Mlýnské“.

Nakonec jsem si nechal mlýn , který stával nedaleko Číňova . Šlo o největší mlýn ze
zmiňovaných. Byl poháněn vodou z řeky Ohře od číňovského jezu.Na počátku šedesátých let
minulého století jsme s panem řídícím při školním výletě ještě obydlený mlýn navštívili a
vyslechli při prohlídce, jak se dříve mlýn provozoval.V mlýnici jsme viděli konec hřídele
mlýnského kola a v náhonu bylo ještě celé mlýnské kolo.Nakonec jsme vyslechli povídání o
vodníkovi,který při svitu měsíce vysedává na vrbě vedle mlýna a rozpráví s mlynářem..Dnes
je mlýn zbořen, mlýnský náhon nemá k zanesení a ucpání daleko a číňovský jez čeká na
další velkou povodeň..
Takže mlýny sloužící našim předkům jsou již minulostí. Snad jen ty Boží mlýny
nepřestanou konat svou práci.... (JČ)
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Záříjové jednání zastupitelstva trošku jinak než ze zápisu...
Vážení spoluobčané,
dovolte mi zareagovat na dění na zářijovém zastupitelstvu.
Pro pořádek – zastupitelstvo bylo svoláno podle zákona a dle všech náležitostí. Proti tomu
nelze nic namítat. Nicméně, je zde určitý zvyk, že se zastupitelstva konají vždy poslední středu
čtvrtek v měsíci. Zastupitelka Kovandová po mě jako starostovi požadovala stanovení termínů,
kdy se bude jednání konat. To se však se změnou na postu starosty změnilo, plán byl zrušen a
toto zastupitelstvo bylo svoláno v nepravidelném termínu. I stalo se, že nedorazilo nejen mnoho
občanů, ale z pracovních důvodů se museli omluvit i dva zastupitelé. Čas 16:30 je vzhledem k
pracovní době většiny občanů pro ně také překážkou se zastupitelstva zúčastnit.
Krátce po začátku jednání jsem byl nařčen z porušování zákona při pořizování a zveřejňování
záznamů z jednání s tím, že se tím budou zabývat příslušné instituce. Tomu jsem se upřímně
zasmál, protože nic nelegálního skutečně neprovádím. Ostatně, zmíněná zastupitelka po
zveřejňování a přímých přenosech volala již v prosinci. Podobné tahanice proběhly v minulosti již
na mnoha obcích a já se snažím věřit, že se tomu u nás vyhneme, protože to vždy skončilo stejně
– natáčet se veřejné jednání prostě smí a doba si to žádá stejně jako občané, kteří osobně do
Nového Sedla prostě jezdit nechtějí nebo nemůžou. Zastupitelům prý natáčení a zveřejňování
nevadí, ale prý pošlou udání příslušným institucím. Dává to smysl? Mně ne...
Dále byl předložen ke schválení staronový jednací řád, který upravuje pravidla jednání,
například kdy a jak může (ale nemusí) starosta přidělovat slovo nebo jakým způsobem budou
doručovány podklady pro jednání. Vtip je v tom, že jednací řád se vlastně ani dodržovat nemusí –
starostovi se nic nestane, když se jím nebude řídit, protože není nijak vymahatelný. Bohužel ho
však starosta může vymáhat sám – zejména po opozici, na kterou slouží jako bič. Náš nový
jednací řád však odkazuje na již půl roku neplatný zákon o ochraně osobních údajů. Na tento fakt
jsem upozorňoval, ale byl jsem, jako vždy, přehlasován. Slib z květnového jednání, kdy pan
starosta navrhoval přijetí kompromisní varianty tak zůstal pouze slibem.
Škola bude mít nové hřiště – sice jsme se pořádně nedozvěděli jaké, ale jisté je, že bude zcela
jistě kvalitně vybudované svépomocí pod dozorem pana starosty a za přispění materiálu z
pískoven. Stejně tak bude zřejmě z příspěvku od pískovny poskytnut příspěvek na školu v přírodě.
Jistě je to chválihodné zejména s ohledem na stávající těžbu v Chudeříně, kde však žádné z
dotčených dětí a rodičů nežije. Znovu opakuji, že dle mého názoru by měla být podpora regionu
od firem zabývajících se těžební činností samozřejmostí...
Dále jsem přednesl informaci o možnosti čerpání dotací na zřízení bezplatných wifi hotspotů
pro občany, mimo jiné i proto, že to bylo v našem volebním programu. V programu Wifi4EU lze
získat až € 15 000,- a v prvním kole jej vužilo 2800 obcí napříč Evropou. Postoj některých
zastupitelů k možnosti internetu zdarma pro občany by se dal parafrázovat legendární hláškou „Já
bych všechny ty wifiny zakázala...“ Bohužel se tedy bezdrátového připojení v knihovnách, na
úřadě nebo pokrytí Domu s pečovatelskou službou za peníze mimo obecní rozpočet nedočkáme.
Velká diskuse se strhla ohledně nepořádku uprostřed Sedčic, kde ležely přes měsíc pytle s
odpadem. Pan starosta o jejich existenci věděl, ale odmítal situaci řešit, přestože skládku mimo
obec nechal na náklady Obce zlikvidovat hned. Od zastupitelů i přítomných občanů jsme se
dozvěděli, že si za situaci můžou vlastně slušní občané Sedčic sami, mají své sousedy hlídat,
vzdělávat a že mají přijít s řešením. Zaznělo rovněž pár narážek na náš vysoký volební výsledek v
této obci, nepřítomné zastupitele a dokonce návrh na připojení Sedčic k Čeradicím. Výsledkem
debaty však bylo, že bude odpad jednorázově odvezen a to výslovně na můj návrh.
Dále jsem se zeptal na zrcadlo na křižovatku v Žaboklikách, jehož instalaci na sklonku mého
funkčního období schválil i odbor dopravy úřadu v Žatci. Přestože v minulosti pan starosta
prokazatelně tvrdil, že zrcadla jsou objednána a budou brzy namontována, tentokrát to považoval
za zbytečnost. Paní zastupitelka Kovandová, která touto křižovatkou také jezdí ke svému domovu,
se této snaze rovněž vysmála a požadovala, sic v nadsázce, montáž semaforu a doporučila
zlepšení našich řidičských schopností. Nevadí. Nedělá mi problém naši vesnici obejít s peticí –
věřím, že podpisů najdu u sousedů i dalších uživatelů komunikace např. z řad myslivců,
zemědělců a jejich zaměstnanců víc než dost. Je to však cesta, kterou chceme jít? Neměli
bychom se spíše bavit normálně? Kde berou zastupitelé drzost poučovat a kádrovat občany?
(JZ)
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Dotaz na Petra Sýkoru...
Vážení čtenáři, domnívám se, že je rozdíl mezi tím, když pan Sýkora komentuje články, ve kterých autor
nepožaduje jeho reakci. Prostě proto, že ti, kteří píší jemu nevyhovující články, nemají tu samou možnost reagovat
hned na to, co píše on. Není to prostě férová hra. Podobně jako to, že svůj článek, reagující na časopis V SEDLE, v
minulém čísle Novosedelského zpravodaje, psal zjevně až po termínu uzávěrky. My běžní občané tu možnost
nemáme. A je to přitom obecní časopis. Ne jeho soukromý. Jiná věc samozřejmě je, pokud je vznesen přímý dotaz.
Zde je odpověď na místě. A tak jsem si připravil otázky na pana Sýkoru a snad je pravdivě zodpoví.
Od 1.1.2018 může podle stavebního zákona vykonávat technický dozor pro obec pouze
oprávněná/autorizovaná osoba. Pan Sýkora odpovídající autorizaci neměl a přesto pobíral odměnu za tuto službu na
základě smlouvy, schválené zastupitelstvem.
Výtky pana Sýkory vůči Ing, Zídkovi ( z minulého čísla Novosedelského zpravodaje ) ohledně ceny za služby
autorizovaného technika pana Laudáta se dají přirovnat k situaci, kdy si najmete buď taxikáře bez řidičáku nebo s
řidičákem. Je asi pravděpodobné, že ten první bude levnější. A teď tedy prosím o odpovědi, pane Sýkoro :
Věděl jste, když jste uzavíral s obcí smlouvu o poskytování služby technického dozoru na rok 2018, že podle
stavebního zákona nejste oprávněný tento technický dozor vykonávat ?(Fyzickými osobami oprávněnými
provádět technický dozor stavebníka jsou pouze autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr a autorizovaný
technik.)
Odvoláváte se na rozhodnutí zastupitelstva. Na kterém zastupitelstvu tedy byla schválena smlouva. Pokud jste to
věděl, že nejste autorizovaným odborníkem uvedl jste tedy zastupitelstvo v omyl nebo byli členové zastupitelstva
informováni o tom, že nemáte patřičnou autorizaci ?
Uvádíte, že vaše smlouva byla založena na službě “ stavebního” dozoru. Kdo tedy vykonával technický dozor, který
měla obec povinnost zřídit ?
Jak velká byla částka, kterou jste za rok 2018 za službu technického/stavebního dozoru od obce získal? Podle mých
informací to bylo 9.600 Kč měsíčně, tedy 115.200 Kč za rok 2018.
Jste ochoten vrátit obci částku, kterou jste neoprávněně inkasoval za služby, na které jste neměl podle zákona
autorizaci a nebo jste jimi nahrazoval autorizovanou službu ?
Děkuji za odpovědi
(StSt) - tento článek byl zaslán zároveň do redakce Novosedelského zpravodaje

„Jak to chodí na úřadě“ – Územní plánování
Územní plán obce je velmi podrobným popisem toho, jak bude uspořádáno území obce např.
z hlediska ochrany životního prostředí, rozmístění průmyslových areálů nebo komunikací či
Kam pro další informace:
rodinných domků. Územní plány tak řeší budoucí podobu
Wikipedie – definice včetně
veškerých ploch na území obce včetně toho, zda a kde se
historie
může těžit.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Územní_plán
1. Územní plán obce schvaluje zastupitelstvo.
Územní plány obcí - Poradna
2. O tom, zda se bude územní plán měnit, rozhoduje
Frank Bold
zastupitelstvo
https://frankbold.org/poradna/kategorie/nastroje
3. Zadání změny územního plánu schvaluje zastupitelstvo.
-uzemniho-planovani/rada/uzemni-plany-obci
Zkrácený odkaz:

Novosedelský zpravodaj - srpen 2019 - strana 2 "Upřesnění lží a polopravd v měsíčníku či občasníku V
SEDLE" "Třetí téma:........."Zda se bude či nebude těžit na
Čínovském vrchu záleží v první řadě na majiteli
pozemku.....Tudíž na OÚ Nové Sedlo to nezáleží"
Autor příspěvku Petr Sýkora
Vážení občané, nenechme si namlouvat věci, které
nejsou pravda, jenom proto, že se to hodí.....
Zastupitelstvo obce schvaluje územní plán. Pokud
zastupitelstvo obce neschválí Číňovský vrch a okolí jako
těžební prostor, žádný majitel pozemku nemůže nechat
svůj pozemek vytěžit. Takže první rozhodnutí je na
zastupitelstvu, zda Číňovský vrch zůstane tak jak je nebo
zda svým rozhodnutím otevře prostor k tomu, aby místo
přírod tam byla další obrovská díra, kde se těží písek a kde
je prach a hluk.
(A.S.)
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Územní plánování v Ústeckém
kraji
https://www.krustecky.cz/uzemni_planovani.asp

Územní plánování v ORP Žatec
https://www.mesto-zatec.cz/radnice/odboryuradu/stavebni-a-vyvlastnovaci-urad-zivotniprostredi/urad-uzemniho-planovani/

Zkrácený odkaz:

https://1url.cz/NM92c

Ministerstvo pro místní rozvoj
– zodpovězené otázky k
územnímu plánování:
https://www.uur.cz/1000-otazek/?
action=heslo&id=39&IDtema=22

Zkrácený odkaz:

https://1url.cz/3M92y
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Napsali jste nám... Změna územního plánu
Pane starosto Petře Sýkoro,
Vaše poznámka, že na OÚ Nové Sedlo nezáleží, zda se bude či nebude těžit na Čínovském
vrchu, je mediální pošetilost.
Jsem emeritní báňský inspektor. Přijmu s uspokojením racionální veřejnou odpověď na
spornou otázku, proč Vy a zastupitelé obce jste neodmítli návrh na změnu územního plánu,
podaný v rozporu s právními předpisy a tím uvolnili cestu k dobývání ložiska štěrkopísku na
Čínovském vrchu.
Všeobecně. Organizace, jejímž záměrem je těžba nevyhrazeného nerostu štěrkopísku, musí
požádat příslušný obvodní báňský úřad o povolení dobývání ložiska. K žádosti musí přiložit
územní rozhodnutí o změně využití území pro účel těžby nevyhrazeného nerostu. Stavební úřad
takové rozhodnutí vydá, když je v souladu s územním plánem příslušné obce. To znamená, že
navrhovaná těžba bude podle územního plánu prováděna v území definovaném pro těžbu
nerostu. Vydat územní rozhodnutí v rozporu s územním plánem obce nelze.
V Územním plánu Nového Sedla je plocha Čínovského vrchu vyznačená jako zemědělská.
Realizace uvedeného záměru proto vyžaduje provedení změny územního plánu obce. Ze zákona
zastupitelstvo obce rozhoduje o pořízení změny územního plánu z vlastního podnětu nebo na
návrh. Z Usnesení z 5. zasedání ZO Nové Sedlo, konaného dne 5. 6. 2018, bodu č. 5/05/2018,
vyplývá, že změnu územního plánu navrhla těžební organizace a následně zastupitelstvo obce
rozhodlo o pořízení změny územního plánu a jejím obsahu. O změně územního plánu ale může
zastupitelstvo obce rozhodnout pouze na návrh orgánů nebo osob uvedených ve stavebním
zákoně, např. na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k
pozemku na území obce. Z toho vyplývá, že zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh,
který byl věcně nepřípustný, protože navrhovatel nemá vlastnická práva ke všem pozemkům na
území Čínovského vrchu, kde bude těžba realizována. Uvedená fakta jsou Vám známá, když
veřejně prohlašujete, že majitelem pozemků je ze dvou třetin soukromý zemědělec. Ten je i
vlastníkem štěrkopísku v hranicích svých pozemků a nebyl navrhovatelem změny územního
plánu.
Zastupitelstvo obce zjevně porušilo stavební zákon ve prospěch těžební organizace a v
neprospěch obyvatel Čínova.
Ing. Václav Stejskal, Chudeřín

Jaké bylo v srpnu počasí …
Teplota – rosný bod

Intenzita deště (mm/h) – srážky celkem (mm)

Zdroj dat: www.wunderground.com - amatérská meteostanice Žabokliky

V SEDLE – září 2019 – strana 4/6

Písek darem - nedarem
Vážení čtenáři,
Zamýšleli jste se někdy nad tím, kolik valníků písku a dalšího materiálu dostala naše obec
od “pískovny zdarma” za dobu působnosti Petra Sýkory v pozici starosty? Vzhledem k tomu, že
obec nevedla žádnou evidenci a ani o tomto “věcném daru - nefinanční kompenzaci” neúčtovala,
tak se můžeme jen dohadovat.
Udělal jsem tedy jednoduchý výpočet (viz. tabulka), kdy jsem na základě ceníku
Severočeských pískoven a štěrkoven s.r.o z roku 2015 použil ceny pro tři různé druhy písku. Při
nosnosti valníku 7,5 tuny mi vychází cca 600 až 1200 valníků, které.......
byly za osm let dodány obci
nebo jejím občanům “zdarma”. Zdá se Vám to reálné ? Vychází to minimálně jeden valník písku
na občana, včetně dětí. Je to pochopitelně nepřesný výpočet, založený pouze na veřejně
dostupných informacích.
Určitě by pomohla přesná evidence, ale ta bohužel není k dispozici. Tedy aspoň ne pro
veřejnost. Pokud by Vás skutečné plnění zajímalo, napište nám, pokusíme se to zjistit. Podle slov
Petra Sýkory vedou pro obec tuto evidenci Severočeské štěrkovny a pískovny s.r.o.

(StSt)

Napsali jste nám: Jak jsme jezdili do školy po válce
To, že byla základní škola do páté (někdy do čtvrté) třídy v Břežanech, Sedčicich, Žaboklikách a
v Novém sedle už je historií. Po válce (2.světové) byla ukončena činnost školy v Žaboklikách a tak
se žáčci z této obce dopravovali pěšky do Sedčic, stejně jako z Číňova do Břežan a z nádraží v
Žaboklikách do Nového Sedla.
Po absolvování prvního stupně všichni dojížděli do Žatce. Do doby zavedení autobusové linky z
Číňova přes Břežany,Žabokliky, Sedčice,Větrušice chodili sedčičští pěšky na vlak do zastávky v
Čejkovicích a ostatní na nádraží Žabokliky .Tedy i mladík z Číňova! Do Nového Sedla začaly
některé spoje zajiždět až v polovině šedesátých let. Tehdy se jednalo asi o čtyři páry spojů linky
Žatec – Vadkovice. Občané dojíždějící do zaměstnání nemuseli časně ráno až na nádraží, nebo
na křižovatku s kadaňskou silnicí. Stejně tak školáci. Byl to velký pokrok! Osobním autem
(vlastním) nejezdil nikdo...Vlakem někdo...
Mé vzpomínky na dojíždění končí rokem 1969. Je ovšem jiná doba. Tehdy projely návsí v
Novém Sedle autobusy šestnáctkrát. Dnes ve všední den projedou na náves a z návsi autobusy
52x (slovy padesátdvakrát). A to nepočítám autobusy jedoucí do Břežan. Je správné že žáci do
školy v Žatci nemusí chodit na křižovatku. Ale do školy je odveze jeden spoj a zpět dva ,někdy tři.
Dospělí jezdí většinou auty. Nedivím se některým dotčeným občanům, že se jim takovýto provoz
nelíbí. Nejenom že zatěžuje místní komunikaci a obtěžuje okolí prachem a otřesy, ale všechny nás
to stojí peníze. Bylo by vhodnější obnovit pravidelnou linku ze Sedčic do Nového Sedla a Číňova
tak, aby děti mohli jezdit autobusem a nemuseli být sváženi obecním povozem. Dospělí by mohli
dojíždět do zaměstnání a omezil by se provoz osobními auty. Mnozí si řeknou, vždyť nám
sedelským to vyhovuje, a jestli jezdí autobus do Číňova a smysluplně do Žaboklik, je nám úplně
jedno..Tomu se říká solidarita? Spíše sobectví..
(D.B.)

V SEDLE – září 2019 – strana 5/6

Může se to zítra stát i Vám!
Žijete si celý život poklidně v malé bytovce,pár partají pospolu.
Společně se staráte o úklid společných prostor, každý rok
vymalujete, vyzdobíte stěny chodby obrázky, truhlíky kvetou na
oknech, růže a levandule voní před domem. Dokud náhle někdo
ze sousedů nezemře,nerozvede se....Vlastně až tehdy si
uvědomíte, že se nastěhuje někdo cizí, kdo Vám ten poklidný
život naruší. A Vy s tím nic nenaděláte, protože máte všichni
společný vchod a střechu. V lepším případě bytové družstvo
přidělí byt někomu, kdo se sice snaží zapadnout mezi Vás, ale
nezná Vaší historii, Vaše vzpomínky na srandistu Frantu, co tu
bydlel 20 let. Nový nájemník si žije jen ve svém bytě a pozdravíte
se jen cestou do práce a z práce.
V horším případě byt koupí pan XY za účelem čistě komerčním.
Nezajímá ho, koho k Vám nastěhuje,hledá hlavně velkou rodinu v
sociální nouzi, za kterou dostane co největší doplatek vysokého
nájmu od státu. Noví nájemníci už s Vámi nebudou mít zájem
uklízet společné prostory,protože byt není jejich a oni za úklid
přece platí panu XY. Jejich děti,ale budou společné prostory
využívat vesele ke hrám do pozdních nočních hodin. Co taky dělat
celý den v malém bytě. Pan XY si jednou za měsíc přijede pro
nájem,zkontroluje maximálně svůj byt a ostatní nájemníci v domě
ho nezajímají. Vždyť,když by se odstěhovali, mohl by koupit jejich
byty, časem třeba i celý dům a pozemek pod ním. Zájmem pana
XY není ani, aby se jeho nájemníci zabydleli nadlouho v jeho
bytech. Časem by požadovali třeba nějaké opravy v bytě za který
platí dost vysoké nájemné. A tak je jednou za čas pan XY vymění
za nové nájemníky, kteří se spokojí s menším standardem bydlení
a tak to jde dál a dál. Panu XY se nákup bytu za dobu pronájmu
několikrát zaplatí. .A tak si pan XY užívá klidné bydlení v novém
domě někde úplně jinde s vysokým plotem a velkou zahradou a
nepořádek a potíže sousedů jeho nájemníků se ho vůbec
nedotknou.
Vám po pár letech soužití s jeho nájemníky v bytovce se šesti
byty, zbyl obyvatelný jen Váš byt. Ve společných prostorách si
večer musíte svítit baterkou, protože nejdříve někdo ukradl
žárovku, pak i celé světlo. Zbytek dřeva ze zábradlí minulou zimu
spálil agresivní soused co tu bydlel naštěstí jen dva měsíce. Ten
co se nastěhoval po něm pálil už jen zbytky plastů a kabelů co
kde našel. Střechou teče, protože pan XY sice vybíral nájem, ale
do fondu oprav nepřispíval. Místo záhonků růží a levandule Vám
voní před domem pytle s odpadky ve kterých se zabydlela rodinka
potkanů. A Vám po celoživotní práci nezbývá než se odstěhovat a
začít někde znova, protože zastání se nedočkáte ani u vedení
obce, které situaci řešit odmítá a problém hází na Vás, protože si
své sousedy dělající nepořádek přece musíte hlídat.
Připadá Vám ten příběh povědomý? Je to možné. Možná, že se
něco podobného děje nedaleko od Vás...
(JZ)

Kam s ním (s odpadem)
Odpady jsou v našich obcích
poslední dobou často skloňované
téma. Ať už kvůli nespokojenosti
některých občanů s cenou odvozu,
nepořádku v obcích a černých
skládkách, jejichž nový výskyt souvisí
dost možná i s uzavřením nového
sběrného dvora v Žatci pro občany
jiných obcí kvůli podmínkám dotace.
Jak vzniklou situaci řešit?
Nejjednodušší možností jak ulevit své
popelnici a přírodě je třídění. Jak na
to a kam s ním (s odpadem)?
Kromě barevných kontejnerů na
plasty (žlutá), papír (modrá) a sklo
(zelená) je tu ještě možnost
vyzvednout si na Obecním úřadě
pytle, které po naplnění můžete
odevzdat u dřevobalu v Novém Sedle
do velké dřevěné bedny.
Pytle mají různé barvy dle odpadu,
pro který slouží:
Žlutý – plasty
Oranžový – nápojové kartony
Šedý – plechovky a konzervy
Avšak kam s dalšími druhy odpadu?
V případě, že potřebujete vyhodit více
směsného odpadu, můžete si na OÚ
zakoupit také bílý pytel na směsný
odpad.
Od 1. 1. 2020 jsou Obce povinny
kromě výše zmíněných odpadů
přijímat také jedlé oleje a tuky. V
Novém Sedle je zřízeno odběrné
místo na Obecním úřadě již od září.
Na Obecním úřadě je také zřízeno
odběrné místo pro sběr vysloužilé
drobné elektroniky a baterií na
základě smlouvy se společností
REMA.
Ojeté pneumatiky mají za povinnost
odebírat pneuservisy.
Stavební suť můžete dle sdělení pana
starosty na zastupitelstvu odevzdávat
bezplatně na skládce v Břežanech,
kterou provozují pískovny. Bližší
informace žádejte u pana starosty.
Obec má i možnost zajistit odvoz.
Využít můžete také služeb sběrných
dvorů za poplatek v okolních městech
a to zejména ve spádových Lounech.
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