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Sběr opotřebených pneumatik
Obec Jenišovice nebude při podzimním svozu objemných odpadů zajišťovat sběr a likvidaci
opotřebených pneumatik. Likvidaci pneumatik si musíte zajistit sami odvozem na sběrná místa
(provozovny pneuservisu), která jsou nejblíže v Turnově a Hodkovicích nad Mohelkou, odběr
pneumatik je zdarma a je zaveden již několik let. Všechna sběrná místa viz odkaz:
https://www.eltma.cz/sberna-mista
Poplatek za odkládání komunálního odpadu
Příští rok, nebude možné vybírat poplatky za svoz komunálního současným způsobem, prodejem
jednotlivých a celoročních známek. Poplatek musí být vybírán v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Nastavení poplatku je dle zákona
možné na fyzickou osobu (1237 poplatníků) nebo na nemovitost (450 poplatníků). Z hlediska počtu
poplatníků je jednodušší nastavit systém na nemovitost. Přesná výše poplatku bude určena do konce
roku 2021.
Zásilkovna
Z-BOX společnosti Zásilkovna s.r.o. pro vyzvednutí balíčků je umístěn od června 2021 na dvoře u
Obecního úřadu v Jenišovicích. Další box bude umístěn během měsíce září v Odolenovicích u hasičské
zbrojnice.
Životní jubilea
Obec Jenišovice bude prostřednictví SPOZ v roce 2022 blahopřát občanům až k 80-tým narozeninám.

Biolologický odpad
Občané, kteří jsou přihlášení k trvalému pobytu v Jenišovicích a Odolenovicích, mohou stejně jako
v minulém roce, odvážet větve, trávu, listí a další biologický odpad zdarma do kompostárny na Malém
Rohozci. Otevírací doba duben –říjen, pondělí, středa, pátek od 9:00 hodin do 17:00 hodin, v sobotu od
9:00 do 12:00 hodin, v listopadu stejné dny, ale jen do 16:00 hodin, v sobotu otevírací doba stejná jako
v dubnu-říjnu.
Vozit výše uvedený biologický odpad za fotbalové kabiny je zakázáno. K odkládání biologického
odpadu slouží kompostárna nebo kompostování na vlastním pozemku.
Mobilní rozhlas
Obec zavedla aplikaci - službu mobilní rozhlas, jejímž prostřednictvím se rozesílají aktuální zprávy,
např. odstávka vody, přerušení dodávky elektřiny, informace o spolkových a sportovních akcích atd.
Zatím je přihlášeno 250 občanů, vyzýváme ostatní občany, aby zvážili přihlášení do aplikace, v budoucí
době počítáme s omezením zasílání informací v papírové podobě. Podrobné informace k přihlášení jsou
na druhé straně informací. Přihlášení je možné i na úvodní internetové stránce obce přes ikonu mobilního
rozhlasu na pravé straně v dolní části.
Knihovna
Obecní knihovna v budově ZŠ (budova kuchyně a jídelny) je od 6.9.2021 opět otevřena každé pondělí
od 16:00 do 18:00 hodin.
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