OBEC CHOLENICE
Cholenice 1, 507 32 Kopidlno
Informační leták č. 5/2016
1. Veřejná schůze
Obecní úřad Cholenice zve tímto občany na veřejné zasedání zastupitelů obce
Cholenice, které se bude konat v neděli 18. září 2016 od 10:30 hodin v budově
obecního úřadu. Pozvánka je vyvěšena na elektronické i úřední desce.
2. Sběr nebezpečného odpadu
Informujeme občany, že v sobotu 15. října 2016 od 10:40 do 10:50 hodin 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
kompletní televizory, PC, monitory, tiskárny, ledničky, drobné elektrozařízení,
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, směsi )

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 zajištěna
adresa.
Nebude přijat opad, který bude umístěn na stanoviště před příjezdem mobilní
sběrny, nebo po jejím odjezdu.
Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce obecního úřadu.

3. Volby
Informace o sídle volebních okrsků pro volby do senátu a volby do zastupitelstev
krajů ve dnech 7. ( 14:00 – 22:00 hodin) a 8. ( 8:00 – 14 .00 hodin ) října 2016
(případně druhé kolo voleb do senátu: ve dnech 14. ( 14:00 – 22:00 hodin ) a 15. (
8:00 – 14 .00 hodin ) října 2016):
Místem konání voleb je zasedací místnost obecního úřadu v Cholenicích.
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky a
podrobné informace o způsobu hlasování (ve dnech voleb můžete obdržet hlasovací
lístky ve volební místnosti). Každý volič má povinnost před hlasováním prokázat svou
totožnost a státní občanství a uvést další potřebné údaje nutné k nerušenému průběhu
voleb. Občané, kteří se nemohou pro svůj zdravotní stav účastnit voleb ve volební
místnosti, mohou požádat o přenosnou volební schránku prostřednictvím
příbuzných nebo známých, popřípadě na telefonním čísle 775 210 292.
Obecní zastupitelé
IČ obce Cholenice: 00578339
Číslo účtu: 161270714/0300

Telefon: 493 552 230
Mobil: 722 943 926

www.cholenice.cz
cholenice@tiscali.cz

