Informační leták města Vysoké Veselí
Sazba poplatku za odpad na rok 2008 je stanovena obecně závaznou vyhláškou na jednu
osobu 350,- Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2008 pro trvale hlášené osoby a pro chalupáře je splatnost
prodloužena do 30.6.2008.
Zájemci o nové popelnice se mohou obrátit na městský úřad, který má popelnice na skladě v
ceně 679,-Kč za jeden kus. Popelnici je nutné opatřit samolepkou TS Jičín, kterou je možné
obdržet na MěÚ Vysoké Veselí zdarma.
Jako další připomínáme povinnost majitelů psů uhradit poplatek ze psů též do 31.3.2008.
Sazba poplatku je 100,- Kč, důchodci 50,-Kč.
Dále upozorňujeme, že je možné po osobní dohodě odevzdat nebezpečný odpad na městském
úřadě. Jedná se hlavně o lednice, televizory, rádia a monitory počítačů.
Stále je v platnosti nařízení obce, které zakazuje těžbu a sběr palivového dřeva v obecním lese
do odvolání. Toto nařízení vydala rada obce v souladu s § 102 a s přihlédnutím k § 38 zákona
č. 128/2000 Sb..
V prostoru pálení tradičních čarodějnic (u katolického hřbitova) je zakázané odkládat jakýkoli
odpad i organického původu. Dřevěný odpad, jako je staré dřevo, větve ze stromů a podobné,
budou moci občané odkládat po dohodě s MěÚ Vysoké Veselí, který koncem března 2008
určí místo na odkládání. Dále s MěÚ Vysoké Veselí je možné dohodnout jednotlivé odběry
nebezpečného odpadu, jako jsou ledničky, televizory, rádia a autobaterie.
Úložiště za hřbitovní zdí katolického hřbitova slouží pouze pro odkládání odpadu ze
hřbitova!
Policie ČR obvodní oddělení Kopidlno upozorňuje na bezpečnostní rizika, především při
styku s cizími lidmi, kteří pod různými záminkami, (např. nabídky prodeje zboží, požádání o
jídlo nebo nápoje) zejména při styku se staršími osobami využívají nestřežených okamžiků,
při kterých se dopouštějí trestné činnosti. O důsledcích přílišné důvěřivosti svědčí známé
případy z nedávné doby. Proto si dávejte pozor na nečekané cizí návštěvy a někdy i známá
individua.
Případné dotazy zodpoví starosta města.

