ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ OBCE BOŽANOV
č. 6 / 16. března 2016
Přinášíme Vám přehled aktuálních novinek v obci Božanov.
Pokud nemáte zájem o zasílání tohoto elektronického zpravodaje obce Božanov sdělte nám
to na e-mail uvedený v dolní části zpravodaje.

Domovní kanalizační přípojky.
Výstavba ČOV a kanalizace úspěšně pokračuje a to i přes některé technické problémy.
Blíží se také doba, kdy se budou jednotlivé nemovitosti napojovat na kanalizační řad
domovními přípojkami. Z tohoto důvodu je nutné připomenout, že vlastníkem kanalizační
přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci. Náklady na realizaci
napojení kanalizační přípojky na kanalizaci hradí vlastník, jemuž je umožněno napojení. V
případě, že vlastník nemovitosti bude budovat novou kanalizační přípojku je zapotřebí
územního souhlasu stavebního úřadu v Broumově. Ve sporných případech je nutné se obrátit
na stavební úřad v Broumově. Před zahájením prací doporučujeme majitelům jednotlivých
nemovitostí celou záležitost konzultovat s pověřeným pracovníkem obce ! Finální propojení
odpadů z domů s kanalizačním řadem bude možné až po kolaudaci kanalizace a ČOV
(předpokládaný termín červen 2016) a po uzavření nové smlouvy na vodné a stočné s obcí
Božanov. Podrobnější informace obdrží majitelé nemovitostí, u kterých se předpokládá
jejich napojení na kanalizační řad, do poštovních schránek.

Ukládání tříděného odpadu do kontejnerů.
V obci je zřízeno šest kontejnerových míst na tříděný odpad. Do těchto kontejnerů je možné
odkládat pouze domovní odpad, nepatří sem odpad z podnikatelské činnosti. Stává se ovšem, že u
kontejnerů se objevují odložené odpady, které do těchto kontejnerů nepatří. Rozměrnější skla je
možné uložit do kontejneru u Arkády, skla z automobilů nejsou domovním odpadem. Obec
Božanov připravuje žádost o dotaci na nádoby pro tříděný odpad, které budou nabídnuty
jednotlivým majitelům nemovitostí. Z dotazníkového šetření, které obec před časem provedla,
vyplynulo, že převážná většina majitelů nemovitostí má o tento způsob třídění zájem. Třiďme
odpad a zachovejme si kvalitní životní prostředí.

Přehled kulturních a sportovních akcí v měsíci dubnu.
Název akce

Termín
konání

Pálení čarodějnic a stavění máje 30.4.2016

Čas
konání
18:00

Místo konání
U kostela sv. Máří Magdaleny

Obec Božanov, Božanov 110, 549 74 Božanov
tel. +420 491 52 8121, e-mail: podatelna@obecbozanov.cz
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