OBEC CHOLENICE
Cholenice1, 507 32 Kopidlno

Informační leták č. 2 / 2016
1 . Výběr poplatků za odpad
Termín pro výběr poplatků za odvoz komunálního odpadu (420 Kč na osobu) a za psa (60 Kč)
je stanoven na 29. dubna 2016 na obecním úřadě od 18:00 hod. do 19:30 hod.

2. Vodoměrné šachty
Prosíme občany, kteří si závazně objednali vodoměrnou šachtu, aby se dostavili k zaplacení
dne 29. dubna 2016 na obecní úřad od 18:00 do 19:30 hod. Cena šachty je 7 623 Kč včetně
DPH. Cena společné šachty pro dvě domácnosti je 13 310 Kč včetně DPH.

3. Turnaj v prší
Tradiční turnaj v prší se koná v sobotu7. května 2016 od 16:00 hodin v hostinci U Vaňků.
Přijďte si zahrát a pobavit se!

4. Sběr nebezpečného odpadu
Informujeme občany, že v sobotu 21. května 2016 od 10:40 do 10:50 bude probíhat sběr
nebezpečného odpadu 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.
Obecní zastupitelé
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