Sdělení občanům
1. Mobilní svoz nebezpečného odpadu – stanoviště sběrný dvůr (Husova ul.)
v sobotu 28.4.2018 od 9.30 do 10.30 hod.
V sobotu 28.4.2018 proběhne v obci mobilní svoz nebezpečného odpadu prostřednictvím
svozové společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.
Na určeném stanovišti mohou občané bezplatně předat pracovníkům svozové firmy a
sběrného dvora následující nebezpečný odpad:
 oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla,
rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU baterie, monočlánky, zářivky,
žárovky a pneumatiky bez disků
Pro občany, kteří budou v sobotu mimo Zeleneč, bude možné nebezpečný odpad odložit ve
sběrném dvoře již během pátku 27.4.2018 od 13.00 do 18.00 hod.
2. Svoz TKO a tříděného odpadu o svátcích
Termíny svozu TKO a tříděného odpadu se v úterý 1.5. a 8.5. s ohledem na svátky NEMĚNÍ.
3. Hromadné očkování psů a koček proti vzteklině a ostatním virózám
se koná v sobotu 28.4.2018 od 10.00 hodin před Obecním úřadem Zeleneč, Kasalova 467.
Vezměte si s sebou očkovací průkaz a pro psa náhubek!!!
K zakoupení budou i přípravky proti parazitům.
Možnost očkování domácích králíčků.
4. Zelenečské čáry
Obec Zeleneč Vás zve 30.4.2018 od 16.00 hod. na hřiště v Zelenči na 18. ročník akce
„ZELENEČSKÉ ČÁRY“. Program viz. druhá strana.
5. Upozornění na výkopové práce
V úterý 17.4.2018 zahájila firma, zajišťující stavbu Datového centra v Zelenči, výkopové
práce pro uložení kabelového vedení VN v souběhu s chodníkem (cyklotrasou) ke hřbitovu.
Práce mají trvat cca 14 dní. Při zásypech se bude na cyklotrase pohybovat dopravní
prostředek navážející materiál. Žádáme občany, využívající tuto část cyklotrasy, ke zvýšené
opatrnosti. Stavební firma má pokyny, jak postupovat, aby se předešlo kolizím. Pokud by se
tak stalo, oznamte to na OÚ ke zjednání nápravy.
6. Žádost starosty
Trápí nás volné pobíhání psů po obci a okolí. Do nebezpečí se dostávají zejména děti a nyní
na jaře mláďata zvěře. Zákaz sice upravuje obecní vyhláška č. 3/2007, ale pokud ji majitel psa
nerespektuje, nemůžeme nic jiného, než apelovat.
Další je hluk spojený se sekáním trávy v sobotu, neděli a svátcích. K tomu jsme žádnou
vyhlášku sice nevydali, ale již několikrát jsme vás tímto způsobem oslovili s žádostí
o alespoň držení polední siesty 11-15 hod. Pokud bychom všichni tuto dobu respektovali,
určitě by to bylo pro spoustu z nás příjemné.
7. Poděkování starosty
Akce „Zasaď si strom“ v sobotu 7.4.2018 se vydařila. Podařilo se vysadit cca 760 stromů na
pozemcích pod vodojemem a za velkým valem u lokality Kaplička. Všem účastníkům bych
rád touto cestou poděkoval.
V Zelenči 19.4.2018

Ing. Michael Husinec, starosta

