
                    OBEC JINAČOVICE 
                        Zprávy obecního úřadu, leden 2022 

 

Vážení občané, 

1) kdo si ještě nevyzvedl obecní kalendář na letošní rok, může tak stále učinit na OÚ. 

2) Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude v pátek 21. ledna 

od 8 do 16 hod. přerušena dodávka elektrické energie v těchto částech obce: Chaloupky, 

Stráň, Pláňava, Sýčky, Člupky, část od Cibulkových (RD č. p. 13) ke Skále, část kolem 

hlavní silnice (od obchůdku Statek směrem na Brno, tedy včetně průmyslové zóny), část 

Skalek – úsek od Urbancových (RD č. p. 11) po Kubantovy (RD č. p. 261). Bližší 

informace naleznete na vývěsce OÚ či webu obce.  

Vzhledem k tomu, že jde o další odstávku během zimních měsíců, obecní úřad nabízí 

občanům možnost využít sál obecního úřadu v době omezení dodávky elektřiny. V sále 

se bude topit, rádi Vám podáme kávu nebo čaj, půjde využít také Wi-Fi připojení 

k internetu. Na návsi nebude dodávka elektřiny přerušena, dle otvírací doby tedy budou 

v provozu rovněž místní restaurace a hostinec. 

3) Veřejné zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve středu 2. února v 19:00 hod. 

v sále OÚ. Program naleznete nejpozději týden před zasedáním na vývěsce a webu 

obce (elektronická úřední deska). Hlavním bodem programu bude schválení rozpočtu 

pro letošní rok. 

4) Obecní ples se bohužel ani letos kvůli situaci s onemocněním COVID konat nebude.  

5) Nečekané ukončení činnosti několika firem dodávajících energie do domácností 

způsobilo velké nepříjemnosti mnoha domácnostem. Přechod k dodavatelům poslední 

instance způsobil výrazné navýšení cen. Pokud ještě někdo nemá zajištěného 

dodavatele energií a neví, jak situaci řešit, může se obrátit na OÚ. 

6) Poplatky za odpad, psa a pronájem obecních pozemků za rok 2022 se budou vybírat 

od února 2022 (splatnost zůstane do 31. 5. 2022). Základní sazba poplatku za odpad se 

navyšuje na 600 Kč, domácnosti zapojené do motivačního systému budou mít slevu, 

kterou najdete ve svém odpadovém účtu nebo Vám ji sdělíme na OÚ. Poplatek 

za prvního psa je 250 Kč (důchodci 200 Kč), za každého dalšího pak 200 Kč. 

Poplatek za kabelovou televizi se navyšuje na 650 Kč a bude se opět hradit převodem 

na číslo účtu: 224448621/0100, variabilní symbol: 2400000XXX (XXX = třímístné číslo 

popisné, příklad: číslo popisné 6 = 006; variabilní symbol musí být tedy vždy 

desetimístný), nebo přes SIPO (pokud máte nastaveno z dřívějška, platba proběhne 

automaticky – výši platby si nastaví provozovatel kabelové televize). Splatnost zůstává 

stejná – do 31. 5.  



Přihlašovací lístek na odpad  
 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů. Základní částka za osobu nebo objekt k rekreaci pro 
rok 2022 je 600 Kč. Kdo se zapojil do motivačního systému sběru odpadů, najde si na svém 
odpadovém účtu výši slevy, kterou odečte od částky 600 Kč. Poplatek je také možno uhradit 
na účet obce 15923641/0100, variabilní symbol: číslo popisné domu. Sdělení pro OÚ 
Jinačovice (správce poplatku) o osobách, za které je poplatek odváděn: 
 
Jméno                   příjmení            rok narození                 Jinačovice č. p……………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
Částka celkem……………….… Kč      
Podpis osoby, která za domácnost poplatek odvádí: ……………………… 
 
V případě, že platíte za objekt k rekreaci, vyplňte číslo popisné tohoto domu v Jinačovicích, 
Vaše jméno a příjmení, vynechejte rok narození a místo něho napište svoji trvalou adresu, 
kde bydlíte. 
Splatnost poplatku je do 31. 5. 2022. 

 

 

 

 

 


