Informace Obecního úřadu Bystročice

I.

Poplatky v roce 2022
1) Poplatek za komunální odpad ve výši 650,-kč/rok/za osobu přihlášenou v obci k trvalému
pobytu . Poplatek ve výši 650,-kč/rok je povinen uhradit také vlastník nemovité věci na
území obce zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není
přihlášená k trvalému pobytu žádná fyzická osoba ( podrobnosti k poplatku – ohlašovací
povinnost, sazba, splatnost, osvobození atd. - jsou uvedeny v Obecně závazné vyhlášce obce
Bystročice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která je
umístněna na webových stránkách www.obecbystrocice.cz – úřad obce – úřední deska –
vyhlášky nebo k nahlédnutí na Obecním úřadu Bystročice).

Poplatek nelze hradit ve dvou stejných splátkách , splatnost je až do 30.6. 2022.
2) Stočné ve výši 360,-kč /osobu/rok (100,-kč za neobydlenou nemovitost).
Poplatek je nutno uhradit v termínu do 30.6.2022.
3) Poplatek ze psů ve výši 60,-kč za jednoho psa, 90,-kč za druhého a každého dalšího psa.
Poplatek je nutno uhradit do 31.7.2022.
4) Vodné ve výši 30,-kč/m3.
Vodné se platí dle termínu splatnosti uvedeného na vystavené faktuře. Odečty vodoměrů budou
probíhat v dubnu 2022 a v říjnu 2022. V případě, že chcete fakturu zaslat emailem, sdělte prosím
tento požadavek emailem na emailovou adresu ucetni.bystrocice@volny.cz (pokud jste tak již
neučinili dříve nebo v případě změny emailové adresy).
5) Nájemné za pronajaté pozemky je nutno uhradit do 30.11.2022.
Všechny úhrady je možné provést v hotovosti na Obecním úřadu v Bystročicích nebo převodem na
účet 4070001349/6800. Vždy uveďte typ poplatku, jména a příjmení osob, za které je poplatek
hrazen a adresu.

II.

V sobotu 8.1.2022 od 13.00 hod. proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka.

III.

Informace k autobusové dopravě

Z důvodu výstavby tramvajové trati dojde k úplné uzavírce křižovatky ul. Zikova x ul. Jeremiášova x
ul. Schweitzerova v Olomouci.

Termín uzavírky: od 10. 1. 2022 do 15. 5. 2022
Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 780411 dopravce FTL –
First Transport Lines a. s.

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:
Uvedeným úsekem ul. Schweitzerova v místě křižovatky s ul. Zikova a ul. Jeremiášova nebude umožněn
průjezd spojům zmíněné linky, které budou po obsluze zastávky Olomouc,Slavonín,KOVO vedeny
po silnici II/570 ul. Zolova, ul. Jižní a dále obousměrnou objízdnou trasou ul. Slavonínská s náhradní
obsluhou stávající zastávky MHD Olomouc,Slavonínská – II/435 ul. Střední Novosadská – ul. Rooseveltova

– I/35 ul. Velkomoravská s obsluhou náhradní zastávky Olomouc,Povel škola a po napojení na ul.
Schweitzerova dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.
Zastávka Olomouc,U kapličky nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.
Zastávka Olomouc,Jižní nebude obousměrně obsluhována s náhradou ve
stávající zastávce
MHD Olomouc,Slavonínská.
Zastávka Olomouc,Povel
škola nebude
obousměrně obsluhována v původní
poloze,
ale
bude přemístěna na silnici I/35 ul. Velkomoravská následovně:
• ve směru do Olomouce bude přemístěna k náhradnímu označníku před RD č. p. 134/39
u odbočovacího pruhu směr ul. Schweitzerova,
• ve směru z Olomouce bude přemístěna na stávající zastávku MHD Olomouc,Zenit (u hřiště
ZŠ Holečkova).

Výlukový jízdní řád v příloze.

