Obec Seč

Říjen 2016

SeTecké

Noviny

Vážení spoluobčané,
zdravím vás u příležitosti říjnového vydání Seteckých novin, které vám přinášejí
informace zejména o konání voleb, sběru nebezpečného odpadu a řešení tolik diskutované
otázky nočního klidu.
Co se událo:

Zasedání zastupitelstva 5.9.2016
Zastupitelstvo na svém 15. zasedání schválilo:


Dodavatele na provedení teplovodního vytápění v budově bývalé fary v Seči, pana Michala
Heřmana, Únětice 24, 336 01 Blovice IČO: 69962090.



Rozpočtové opatření č. 3/2016



Snížení ceny nájmu hřiště pro místní občany na částku 250,- Kč za akci.

Co se chystá:
1) Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky
Volby se uskuteční ve dnech 7. a 8. října 2016 v budově obecního úřadu Seč, Seč č. p. 78.
První den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Druhý den voleb začíná
hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin. Pokud bude vyhlášeno 2. kolo senátních voleb,
proběhne toto o týden později, tedy 14. a 15. října. Upozorňuji voliče na povinnost prokázat při
hlasování totožnost a státní občanství České republiky občanským průkazem, nebo pasem.V průběhu
hlasování dbejte prosím organizačních pokynů volební komise tak, aby byl zajištěn řádný a nerušený
průběh voleb.

2) Svoz nebezpečného odpadu
Občané obce Seč (poplatníci poplatku za odpady) mohou v neděli 9.10.2016 od
10:00 do 12:00 hod a v úterý 11.10.2016 od 16:00 do 18:00 hod za budovou Obecního úřadu
Seč (obecní garáž) odevzdávat nebezpečný odpad pověřenému pracovníkovi obce Seč.
Vybírán bude tento odpad:











Léky všeho druhu včetně mastí a roztoků
Zbytky starých barev, znečištěné plasty a plechovky od barev
Zářivky, výbojky, televizory, monitory, rádia, pračky
Lednice, sporáky, bojlery
Všechny druhy baterií, akumulátorů a autobaterií včetně náplní
Upotřebené oleje v uzavřených nádobách, olejové filtry a znečištěné ochranné oděvy
Brzdové a nemrznoucí kapaliny, detergenty
Zásady, kyseliny, rozpouštědla, chemikálie
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek , nebo obaly těmito látkami znečištěné
Pneumatiky osobní i nákladní bez disků
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3) Zpívání s Hájenkou pro všechny generace
Připomínám všem milovníkům lidové muziky, že v sobotu 22.10. od d 17.00 hod. bude v naší
hospodě hrát kapela Hájenka.
Ostatní záležitosti života v naší vesnici
Kontejner na velkoobjemový odpad, kontejner na použitý textil
Znovu žádám občany, aby se vyjádřili, zda mají zájem o umístění kontejneru na objemný
odpad typu starého nábytku, koberců apod. Sdělte mi svůj případný zájem prostřednictvím
sms, telefonicky (724 974 696), e-mailem: secublovic@seznam.cz, nebo osobně. V případě
většího počtu zájemců o tuto službu objednáme kontejner.
Kontejner na použitý textil bude v naší obci do konce října. Teď je momentálně vyprázdněný,
v sobotu 1.10. zde byli pracovníci Charity.
Noční klid
Občané se mě často ptají, jak to bude v naší obci s vyhláškou upravující noční klid a zda musí
dopředu hlásit své rodinné oslavy apod. Vzhledem k tomu, že sdělovací prostředky matou lidi
a uvádějí nesprávná a mylná vysvětlení novely zákona, dovoluji si touto cestou ocitovat
komentář Ministerstva vnitra ČR: „Obce nemají povinnost vydávat obecně závazné vyhlášky
regulující dobu nočního klidu. Mají však možnost v případě existence výjimečných obecních
akcí v době jejich konání dobu nočního klidu formou obecně závazné vyhlášky kdykoliv
v průběhu roku zkrátit či nevymezit. Nic se nemění na pořádání společenských či rodinných
akcí, tyto akce nevyžadují ani ohlášení či povolení obce a mohou se na území obce konat i po
22. hodině, respektive mohou pokračovat i po 22. hodině, za podmínky respektování ochrany
nočního klidu stanovené zákonem o přestupcích.“
Noční klid je zákonem stanoven na dobu mezi 22. a 6. hodinou.
Ze sportu
Fotbalisté mají za sebou již 6. zápas podzimní části sezóny. Zde jsou výsledky posledních
pěti zápasů: Plzeň Letná B- Seč 2:0, Seč – Blovice 2:3, Mantov - Seč 6:1, Seč –
Nezbavětice 0:5 a Záhoří – Seč 5:2.
Zatím se tedy našim fotbalistům příliš nedaří, ale přesto, nebuďme pesimisté a držme jim
palce do dalších zápasů. Milí fanoušci, přijďte své hráče podpořit v neděli 16.10. na setecké
hřiště v zápase se Zálužím.
Závěr
Vážení spoluobčané, blíží se konec roku a s ním nastupuje nová povinnost pro občany, kteří své
domovy vytápějí kotli na tuhá paliva, nechat si na tyto kotle udělat revizi do 31.12.2016. Novela
Zákona o ochraně ovzduší č.201/2012 Sb. předepisuje provádět jednou za dva kalendářní roky
kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva
o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní
soustavu ústředního vytápění a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární
zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem. Tato
povinnost se vztahuje i na nově zakoupené kotle.
Protože typů kotlů je mnoho, není v silách obecního úřadu zajistit tyto revize hromadně tak, jako např.
v případě komínů. Každý majitel si tedy tuto revizi musí zajistit sám dle typu svého kotle.

Děkuji za pochopení.
Vaše starostka
Helena Chytrá
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