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Vazeny obcane, 

vYzva k zaplaceni Vaseho nedoplatku k uhrade za vYvoz komunalniho 
odpadu, kterou jste obddel, nebyla smerovana k zadnemu hulvatstvi, pouze byla 
upozomenim na dluznou castku a v pripade nezaplaceni na Ukony, ktere budou 
dIe zakona smerovany k vymahani. Jedna se 0 castku, kterou obec za Vas platila 
od dubna do konce roku 2011 TS Beroun, protoze jste dIe vyhlasky obce 0 

odpadech jednotlive vyvozy neuhrazoval. Tyto vYzvy obec zaslala dluznikum, 
ktefi s obci nekomunikuji. Jiste Vas potesi, ze jste jediny z mnoha 
upominanych, ktery na tuto vYzvu vulgame reagoval. 
Zpusob uhrad, ktere navrhujete za vyvazeni komunalniho odpadu respektujeme 
a verime, ze jiz k zadnym problemum nedojde. 

Nedorozumeni v prihlaseni Vaseho tretiho ditete bylo Vasi manzelce 
vysvetleno a mistostarostka obce se Vasi manzelce omluvila. K pochybeni doslo 
i ze strany Vasi manzelky, ktera se na urad dostavila bez rodnych lism 
prihlasovanych deti. Ve svem dopise emotivne resite dusledek a vubec se 
nezamyslite nad pficinou, proc vubec k odhlaseni a znovu prihlaseni deti doslo. 
J a osobne j sem se na to Vasi manzelky ptal, kdyz tato zmena prisla z evidence 
obyvatel Beroun a ta mi sdelila, ze si musi vyresit problem, ktery jste zpusobil 
Vasim nezodpovednym chovanim vuCi rodine. Mohu Vas ubezpecit, ze jsem se 
nemusel ani ptat, vedela to cela obec. 

Obec kladne hodnoti Vasi iniciativu, co se ty-ka trideni odpadu a vzdy to bude 
podporovat, ale musi splnovat svuj ucel. Toto se v lonskem roce nepovedlo Vasi 
manzelce, ktera pozadala obec 0 zajisteni kontejneru na vytfidene plasty, ktere 
mely byt predany TS Beroun jako vytfideny recyklovatelny odpad. 0 umisteni 
kontejneru byla obeznamena jen pani Chlebounova. Bohuzel do kontejneru byl 
odlozen smesny komunalni odpad (asi si nekdo potreboval vyklidit dvorek), 
ktery technik TS Beroun odmitl odvezt jako vytrideny recyklovatelny odpad a 
dal pokyn toto odvezt na skladku Stasov. Cela akce nesplnila ucel a obci vznikly 

http:www.obecskuhrov.cz
mailto:ou.skuhrov@anlee.cz


vicemiklady ve vysi 4 241,-- Kc. Nikdo ze strany obce Vam to nevycital, ani 
j sme tuto castku na vinikovi akce nepozadovali. I presto v budoucnu tuto 
iniciativu vitame, ale garantem musi byt obec. 

Zaverem bych Yam chtel sdelit, ze zakladem dobre komunikace je predevsim 
s]usnost a upozomit Vas, ze podavate 0 cinnosti obce nepravdive a hrube 
zkreslujki informace (viz "Chiebounoviny" tinor 2012). PH Vasem vzdelani me 
udivuje, ze z neznalosti danovych zakonu hrube napadate a urazite ty, ktefi dIe 
zakona konaji. 

Do dalSiho obdobi Yam preji hIavne zdravi, spokojenou fungujici rodinu a 
nalezeni odvahy k urychiene navsteve u odbomeho Iekare. 

S pozdravem 

Josef MarhoulLtaL l,.p/ / 
starosta t.4 · , C ~ 
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