OBEC CHOLENICE
Cholenice 1, 507 32 Kopidlno

Informační leták č. 10 /2017
1. Velkoobjemový kontejner
Informujeme občany, že ve dnech 3. 11. – 5. 11. 2017 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.)
Žádáme občany, aby kontejner nepřeplňovali a neházeli odpad mimo kontejner. V případě
většího zájmu objednáme ještě jeden kontejner.

2. Mikulášská nadílka
Mikuláš v naší obci bude chodit v sobotu 2. prosince 2017 od 17:00 hodin.
Zájemci volejte Tereze Komárkové ( 774 091 996 )

3. Uzavření pošty
Upozorňujeme občany, že ve dnech 7.11 a 8. 11. 2017 bude z důvodu odstávky elektrického
proudu uzavřena pošta Kopidlno. Zajištění poštovních služeb za uzavřenou poštu přebírá
pošta Jičín.

4. Sběr nebezpečného odpadu
Připomínáme, že v sobotu 18. listopadu 2017 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
• 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.

5. Přihláška k odběru pitné vody
Pokud jste ještě nepodepsali přihlášku k odběru pitné vody, kontaktujte pana Noska z firmy
VOS a. s. Jičín na tel. čísle 724 116 790. Domluví s vámi podepsaní přihlášky a připraví
smlouvu.
Obecní zastupitelé
IČ obce Cholenice: 00578339
Číslo účtu: 161270714/0300

Telefon: 493 552 230
Mobil: 722 943 926

www.cholenice.cz
cholenice@tiscali.cz

