Informační leták č. 3/2015
1. Úsek odpadového hospodářství
Vážení spoluobčané, vše z oblasti komunálního odpadu, odpadového hospodářství a poplatků
za psy (např. změna vývozu, poplatky, výměna popelnic, nové známky….) řeší zastupitel
Ondřej KNAP. S žádostmi a dotazy se prosím obracejte VÝHRADNĚ na pana KNAPA.
Telefon: 734 377 041. Email: ondrejknap@seznam.cz
Žádáme Vás, abyste dodržovali termíny placení poplatků!!!!!!!

2. Dětský den
Zastupitelé obce Cholenice Vás srdečně zvou na dětský

den, který se koná dne

30. května 2015 od 10:00 hod. Jako vždy jsou pro
děti připraveny různé soutěže a hezké ceny. Můžete se
těšit i na střílení z paintball zbraní.
Občerstvení zajištěno. Přineste s sebou plno elánu a dobrou
náladu.

3. Rozloučení s prázdninami

Zastupitelé obce Cholenice
budou opět pořádat pro děti
Rozloučení
s prázdninami, které se bude
konat dne 29. srpna 2015
na hřišti. Můžete se těšit
na zorbing a skákací hrad.

4. Velkoobjemový kontejner
Informujeme občany, že ve dnech 7. až 11. května 2015 bude k obecnímu úřadu přistaven
další velký kontejner na velkoobjemový odpad.
Do kontejneru patří: komunální odpad, objemný odpad (nábytek), papír, plast, dřevo, lehké
stavební odpady.
Do kontejneru nepatří: nebezpečný odpad (např. barvy, chemikálie, televize, ledničky
apod.)

5. Veřejná schůze
Obec Cholenice zve tímto občany na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Cholenice, které se
bude konat dne 24. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Pozvánky
budou vyvěšeny na elektronické a úřední desce.

6. Nabídka dřeva
Obec Cholenice nabízí k prodeji dřevo z pokácené vrby u obecního úřadu za 2.000,-- Kč.
Zájemci se mohou hlásit u pí. Komárkové na tel. čísle: 722 943 926 do 15. 5. 2015.

7. Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne v sobotu,
dne 23. 5. 2015 od 10.40 do 10.50 hodin u autobusové zastávky.
Přejímány budou následující druhy odpadů:
• Léky všeho druhu včetně mastí
• Domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače,
chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.) Vše řádně
označené!!!
• Zbytky starých barev, obaly od barev
• Televizory, lednička, zářivky
• Všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků
• Upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l)
• Olejové filtry a další zaolejovaný materiál
Nebudou přejímány následující druhy odpadů:
•

Odpad stavebního charakteru (eternit, azbest, asfalt, stavební omítky, lepidla)

Způsob přebírání odpadů:
• Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně pracovníkům
zajišťujícím sběr. Je zde zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny!
• Občané předloží před předáním odpadu občanský průkaz, podle kterého bude zjištěna
adresa.
• Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanoviště před příjezdem mobilní sběrny,
nebo po jejím odjezdu.
• Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce obecního úřadu.
Další informace poskytne obecní úřad nebo přímo pracovníci Severočeských komunálních
služeb s. r. o. na telefonním čísle 483 312 403.

Obecní zastupitelé

