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Obecní úřad informuje
I nadále vzhledem k pomalému doplňování zásob podzemní vody
platí
ZÁKAZ ZALÉVÁNÍ ZAHRAD A NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ
PITNOU VODOU Z VODOVODNÍHO ŘADU
a zároveň
VÝZVA K OMEZENÍ SPOTŘEBY PITNÉ VODY
Z VODOVODNÍHO ŘADU
Podmínky pro provozování kotlů na tuhá paliva
Novelou zákona o ovzduší platnou od 1.9.2012 došlo ke zpřísnění
podmínek provozu kotlů na tuhá paliva. Kotle na tuhá paliva se
dle normy ČSN EN 303-5:2012 dělí do 5 emisních tříd dle účinnosti
a míry vypouštěných emisí kotlů. Čím vyšší emisní třídu má kotel,
tím je úspornější a ekologičtější. Často je také používáno slůvko
EKODESIGN, což je odkaz na směrnici Evropské unie o ekodesignu, která udává parametry pro uvedení výrobku na trh v členských zemích.
V současné době již nejsou v prodeji kotle emisních tříd 1 a 2.
V lednu 2018 dojde k ukončení prodeje kotlů na tuhá paliva 3. emisní
třídy. Od září 2022 bude platit zákaz provozu kotlů 1. a 2.
emisní třídy, za jehož porušení může být udělena pokuta až 50000 Kč.
Zároveň od roku 2016 má provozovatel kotle (s jmenovitým příkonem 10-300 kW s teplovodní soustavou ústředního topení) povinnost jednou za dva kalendářní roky provádět kontrolu technického stavu a provozu spalovacího zdroje na pevná paliva prostřednictvím odborně způsobilé osoby a doklad o této kontrole předkládat na vyžádání.

Odpady
Žádáme občany, aby v souvislosti s předchozími informacemi nepálili odpad v kotlích (pokuta 50 tisíc Kč za topení nevyhovujícími palivy) a odkládali odpad do nádob k tomu určených.
Komunální odpad do vlastních nádob, tříděný odpad pak do nádob k tomu určených rozmístěných po obci, přičemž důrazně žádáme, aby bylo dodržováno určení daného kontejneru na tříděný
odpad. V případě ukládání plastových lahví, tyto laskavě sešlápněte či zmáčkněte.
Ukládání velkoobjemového a nebezpečného odpadu u kontejnerů a vyvážení stavebního odpadu na cizí pozemek (zpravidla obecní prostranství či les) je porušením obecně závazné
vyhlášky.
Pro objemný a nebezpečný odpad je dvakrát ročně zajišťován mobilní svoz odpadu (březen/duben a září/říjen), kam je
možné umístit také eternit, ale je nutné co nejdříve na obecní úřad
nahlásit jeho alespoň přibližné množství.

Stane se...
• 15.7.2017 - O pohár starosty obce Dlouhý Újezd
TJ Sparta Vás srdečně zve na fotbalový turnaj
v sobotu od 9:30 na hřišti
Pravidelné akce:
• Každou středu od 19 do 20 hodin si můžete v KD protáhnout
tělo při kondičním a zdravotním cvičení s Jindřiškou
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