OBEC CHOLENICE
Cholenice 1, 507 32 Kopidlno

Informační leták č. 13 /2020
1.

Změna

Na 9. veřejném zasedání podala starostka rezignaci na funkci, od 26. 10. 2010 je ve funkci neuvolněného starosty
pan Robert Ulrych a ve funkci neuvolněné místostarostky paní Ing. Marta Maxová.
Nové telefonní číslo na starostu: +420 774 808 868
Úřední hodiny – dočasně každou poslední neděli v měsíci od 15.00 do 16.00 hod (zimní čas)
Pokud vám nevyhovuje termín úředních hodin, zavolejte 774 808 868, popřípadě napište urad@cholenice.cz –
vyjdeme vám vstříc a najdeme pro vás vhodný termín.
2.

Nebezpečný odpad

Informujeme občany, že v sobotu 21. 11. 2020 od 10:40 do 10:50 hodin bude probíhat sběr nebezpečného
odpadu u autobusové zastávky.
Přijímány budou následující nebezpečné složky komunálních odpadů:
• Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů
• Oleje a tuky
• Absorpční činidla (znečištěný textilní materiál)
• Barvy, lepidla a pryskyřice, rozpouštědle
• Kyseliny, zásady (hydroxid)
• Nepoužitá léčiva (léky)
• Pesticidy (hnojiva)
• Akumulátory, baterie, články a zářivky
POZOR!!! Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající provozu
běžné domácnosti.
Nebude přijímáno následující:
• Stavební odpad, vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod.
• Nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti
Způsob přebírání odpadů:
1. Sběr bude probíhat za přítomnosti zástupce obecního úřadu a pod jeho dohledem.
2. Odpady budou předávány osobně občany nebo zástupcem obce pracovníkům zajišťujícím sběr.
3. Odpad, který nebude předán přímo občany nebo zástupcem obce a bude na stanoviště umístěn před příjezdem
mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu nebude odvezen.
3.

LIKVIDACE VYSLOUŽILÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ A BATERIÍ

Dne 21. 11. 2020 přivezte vysloužilé elektrozařízení a baterie k autobusové zastávce v 10:40 – 10:50 hodin, kde
si je převezme zastupitel obce.
Obecní zastupitelé

Vážení spoluobčané,
Ze soukromých důvodů jsem rezignovala na funkci starostky, dále budu pracovat jako člen zastupitelstva.
Neskonale si vážím Vaší důvěry, kterou jste mi dali ve volbách svými hlasy a od začátku mi to dávalo sílu a smysl snažit
se pro Vás, pro obec vykonávat pozici starostky dle nejlepšího vědomí a svědomí. Věřím, že uvedené důvody pro Vás
budou vnímané s pochopením.
Přeji starostovi a mistostarostce, aby se jim činnost dařila a spoluobčanům spokojené žití v radosti v katastru naší obce.
Romana Bitnarová
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