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Pokojov
Obecní úřad Pokojov, 592 14 Nové Veselí
starostka: 731 467 904
e-mail:
obec.pokojov@seznam.cz
web:
www.obecpokojov.cz

Životní jubileum – srpen 2017
BLAHOPŘÁNÍ
K DIAMANTOVÉ SVATBĚ
Gratulujeme manželům Václavu a Emilii
Štikarovým k jejich šedesátému výročí svatby
a přejeme hodně zdraví, štěstí a mnoho dalších
spokojených let.

Ze zastupitelstva obce
Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva
obce Pokojov konaného 3. 8. 2017
Zastupitelstvo obce Pokojov:
- schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.
2/2017 o nočním klidu
- schvaluje podat žádost na změnu územního
plánu - změna využití plochy p. č. 525/4
z orné půdy na ostatní plocha
- schvaluje zařadit hasičské auto do evidence
majetku obce Pokojov
- schvaluje úpravu osazení vrat hasičské zbrojnice
- schvaluje Nabídku na zpracování Změny č. 2
Územního plánu Pokojov
- schvaluje koupi pozemku p. č. 413/21 od manželů T. a H. A. o výměře 203 m2 za cenu 40
Kč/m2

Informace pro občany
- DOTACE DEŠŤOVKA: Naše obec je uvedena v seznamu prověřených obcí jako oblast zasažená suchem, a proto mají občané možnost
žádat o dotaci na systém využití srážkové vody
(pouze pro zálivku zahrady v rámci aktivity
1.5.B.1). Příjem žádostí bude zahájen 7. září
2017 v 10:00 hod. Více informací o dotaci naleznete na www.dotacedestovka.cz nebo na
web. stránkách obce.
- DOČASNÉ OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ
VODY z veřejného vodovodu pro veřejnou
potřebu z důvodu nedostatku pitné vody do 31.
10. 2017. ZAKAZUJE SE: napouštění bazénů,
cisteren, akumulačních nádrží, studní apod.;
zalévání zeleně, kropení komunikací, chodníků
a ostatních ploch; mytí vozidel; ostatní činnosti nesloužící k pitným a hygienickým účelům
- Příští schůze zastupitelstva: 28. 8. 2017 od
19 hod.

Sběr a třídění odpadů
V roce 2016 naše obec vytřídila a předala k využití 10,215 tun odpadu. Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových naše obec dosáhla ve spolupráci se
společností EKO-KOM úspory energie 354 629
MJ a snížení produkce skleníkových plynů
12,666 tun CO2 ekv.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování
společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší
obce v loňském roce vytřídili 36 kg drobných
spotřebičů (kontejner E-box v prodejně). Tím
jsme uspořili 0,87 MWh elektřiny, 62,02 litrů
ropy, 3,33 m3 vody a 0,02 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 0,16 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 0,69 tun.
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