OBEC CHOLENICE
Cholenice 1, 507 32 Kopidlno

Informační leták č. 7/2016
1. Velkoobjemový kontejner
Informujeme občany, že ve dnech 11. - 13. listopadu 2016 bude do ulice pod kostelem
přistaven velký kontejner na komunální odpad. Do kontejneru nepatří nebezpečný odpad
(např. plechovky a štětce od barev, chemikálie, televizory, počítače, ledničky apod.)

2. Nádoba na jedlé tuky
Během prosince bude ke krámu přistavena sběrná nádoba na použitý jedlý tuk. Do nádoby
patří pouze jedlé oleje a tuky výhradně rostlinného původu z domácností. Občané mohou
přinášet přepálené oleje v PET lahvích na místo, kde bude sběrná nádoba – popelnice s
otvorem pro vhoz PET lahve.

3. Mikulášská nadílka
Mikuláš v naší obci bude chodit v sobotu 3. prosince 2016
od 17:00 hodin.
Zájemci volejte Tereze Komárkové ( 774 091 996 ).

4. Mikulášská zábava
Sportovní klub Cholenice bude pořádat Mikulášskou zábavu.
Termín zábavy bude upřesněn.

5. Revize kotlů na pevná paliva do 31. 12. 2016
V souladu se zákonem o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. musí do konce roku 2016 každý
spalovací zdroj na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojený na radiátory projít
kontrolou technického stavu a provozu (revizí). Revize platí i pro krbové vložky, pokud
jsou napojené na radiátory a s tepelným příkonem od 10 kW výše.
Od 1. ledna 2017 si může úřad obce s rozšířenou působností (MěÚ Jičín) vyžádat od
provozovatele kotle potvrzení o revizi. V případě nedodržení povinnosti čeká
domácnosti postih až do výše 20 tisíc korun. Nejpozději za dva roky je nutné revizi kotle
pravidelně zopakovat.
Jak sehnat revizního technika
Nejsnazší cestou je obrátit se přímo na výrobce daného kotle na tuhá paliva. Ten by vám měl
poskytnout kontakt na příslušného proškoleného technika, tzv. odborně způsobilou osobu. Ke
hledání kontaktu můžete využít i internetový seznam techniků, který vede Asociace podniků
topenářské techniky: www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

6. Veřejná schůze
Obec Cholenice zve tímto občany na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Cholenice, které se
bude konat v neděli 18. prosince 2016 od 15:00 hodin v budově obecního úřadu. Pozvánky
budou vyvěšeny na elektronické úřední desce.

Obecní zastupitelé
IČ obce Cholenice: 00578339
Číslo účtu: 161270714/0300

Telefon: 493 552 230
Mobil: 722 943 926
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