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SBĚR NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU 
 

Obec Josefov oznamuje, že sběr nebezpečného a objemného odpadu proběhne v sobotu 3. června 2017 

od 9.00 hod. do 13.00 hod. na Výletišti pod zeleným. 

 

Sběr nebezpečných odpadů 

Druhy nebezpečných odpadů, které se odebírají: 

Barvy, laky, lepidla, léky, suché monočlánky, akumulátorové baterie (autobaterie), oleje motorové, 

převodové, mazací, jedlé oleje (ze smažení), pneumatiky, zářivky, výbojky, ledničky, TV, monitory, 

ostatní drobné elektropřístroje (mikrovlnky, rádia, konvice atd.) 

Co se nepřijímá: při sběru nebezpečných odpadů: odpady obsahující azbest. 

Sběr ostatních odpadů 

Odebírat budeme textil, koberce, sedačky, skříně, rámy oken, linoleum atd. 

Co se nepřijímá: recyklovatelné odpady, papír, plastové obaly, sklo (kromě autoskla), železo. Vše, 

co se normálně vejde do kontejnerů a do pytlů, se tedy nepřijímá. 

Žádáme občany, aby věci byly řádně zabaleny tak, aby bylo možné je snadno naložit a pokud 

to budou kapaliny, aby byly v uzavřených nádobách tak, aby nedošlo k jejich vytečení!!! 

SBĚR ŽELEZA A OSTATNÍCH KOVŮ   

Naši hasiči budou v sobotu 3. června 2017 vybírat železo a ostatní kovy. Budou tradičně jezdit po obci 

a budou vybírat i elektro odpad (televize, ledničky, mrazničky, mikrovlnky a jiné elektrospotřebiče). 

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají s čistotou naší obce! 

 

 

Soutěž v třídění odpadu 
 

Obec Josefov oznamuje občanům, že zastupitelstvo obce schválilo motivační soutěž v třídění odpadu 

pro občany s pobytem v obci Josefov, primárně pro děti a mládež. 

 

Soutěž je zahájena dnem 3. června 2017, kdy soutěžící mohou odevzdávat tříděný odpad dle 

pravidel soutěže. Tento den na Výletišti pod Zeleným od 10.00 hod. do 12.00 hod.). (Pravidla obce 

Josefov pro tuto soutěž jsou dostupná na webu obce http://www.josefov.eu/soutez-v-trideni-odpadu) 

 

Kategorie soutěžících: 

1. děti do 15 let, 

2. mladiství do 18 let, 

3. dospělí. 

Tříděný odpad a jeho složky: 

1. papír (modrý pytel), 

2. plast včetně PET láhví (žlutý pytel), 

3. nápojový karton (oranžový pytel). 

http://www.josefov.eu/soutez-v-trideni-odpadu


 

Složky tříděného odpadu se budou odevzdávat v pytlích určených pro každou jeho složku. Pytle na 

tříděný odpad a značkovací fixy jsou k dispozici na Obecním úřadě nebo v Místní knihovně. 

Pytle s vytříděným odpadem soutěžící označí identifikátorem značkovacím fixem na dvou místech, 

aby je nebylo možno zaměnit. (identifikátor je číslo popisné/rok narození, vzor 131/78) 

Pytle s vytříděným odpadem budou soutěžící odevzdávat v domečku na tříděný odpad ve dny a čase 

k tomu určených osobě pověřené starostou obce, která zaznamená měrné hodnoty. (každá druhá lichá 

sobota od 10.00 hod. do 11.30 hod., případná změna doby a času bude oznámena místním rozhlasem 

nebo v Josefovských zprávičkách) 

 

Měrnou hodnotou je celkový počet pytlů všech složek tříděného odpadu v pořadí přednosti papír, 

plast, nápojový karton. 

 

Soutěžící musí třídit všechny uvedené složky tříděného odpadu. 

 

V případě, že bude soutěžící podvádět, bude ze soutěže pro daný rok vyloučen! 

 

Vyhodnocení soutěže proběhne do 30. listopadu příslušného roku. 

 

Úspěšní soutěžící obdrží hodnotné ceny. 

 

Děkujeme občanům, kteří nám pomáhají s čistotou v obci a zodpovědně třídí odpad. 

 

Starosta soutěžícím i obci přeje, co nejvíce vytříděného odpadu! 
 

 

Revize katastrálního operátu v katastrálním území Josefov u Hodonína 
 

Základní informace k probíhající revizi katastrálního operátu v k.ú. Josefov u Hodonína. 

Od pondělí 29. května 2017 úředníci katastrálního pracoviště Hodonín začali tuto revizi provádět v ulici 

Dolní a budou pokračovat v ostatních ulicích. 

 

V souladu s ustanovením § 35 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, byla v letošním roce v katastrálním území Josefov u Hodonína zahájena 

Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Hodonín revize souladu údajů 

katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu (dále jen „revize“). V průběhu prováděné revize 

budou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětů katastru nemovitostí, jak to vyplývá 

z ustanovení § 43 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). 

 

Zjištěný nesoulad projedná zaměstnanec katastrálního úřadu s vlastníkem nemovitosti a společně stanoví 

způsob jeho odstranění. Vlastníkovi se dostane informace, jaké listiny má doručit na katastrální 

pracoviště a zda je nutno zajistit na své náklady zaměření hranic v terénu. 

 

Povinnost vlastníků ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí 

a předložit listinu, která změnu dokládá, stanovuje § 37 odst. 1 d) katastrálního zákona. 

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín 
 

Více na http://www.josefov.eu/aktualne/revize-katastralniho-operatu-v-katastralnim-uzemi-josefov-u-

hodonina-2/ případně v příštích Josefovských zprávičkách či místním rozhlase. 

 

Připravujeme 

Slavnostní převzetí díla „Josefov – kanalizace a ČOV,“ pátek 16. června 2017, od 15.00 hodin u ČOV 

Dětský den, sobota 24. června 2017 

http://www.josefov.eu/aktualne/revize-katastralniho-operatu-v-katastralnim-uzemi-josefov-u-hodonina-2/
http://www.josefov.eu/aktualne/revize-katastralniho-operatu-v-katastralnim-uzemi-josefov-u-hodonina-2/

