
Oběžník obce Dolní Pihel 3.3.2017

Vážení spoluobčané Dolního Pihelu.

Dovolte abychom vás opět informovali o pár bodech. Začíná jaro a tak je tu čas na několik činností a také jedno 
rozhodnutí města Nový Bor. 

1)  Chceme Vás informovat o veřejné schůzi, která proběhne v Pihelské pivnici v pondělí 20.3. v 17:00. O 
bodech veřejné schůze Vás seznámíme co nejdříve. Pokud dojde ke změně data nebo změně času, budeme 
Vás  informovat prostřednictvím internetu a nástěnky OV. 

2) Morana – vyhánění zimy. Termín je v sobotu 25.3.  čas a místo upřesníme.

3) Dalším bodem je  každoroční úklid příkopů, který jsme navrhli na sobotu 1.4. od 9:00.

Dále město Nový Bor 

SBĚROVÉ SOBOTY Velkoobjemové kontejnery v Bukovanech, Horním a Dolním Pihelu, Janově, u CO a u 
autobusové zastávky /u rybníčku/ a u restaurace /ve spodní části u hradu/, a v Chomoutech v roce 2017: 
Vedle přistavených kontejnerů je možné v těchto dnech přistavit i lednice, TV – kompletní, svázaný papír a 
železný šrot. Do těchto kontejnerů NEPATŘÍ BIOODPAD (listí, tráva, větve). 

Datum přistavení kontejneru:     22. 4. / 20. 5. / 16. 9. / 14. 10.

Mgr. Petr Škop

O víkendu odložte sekačky i cirkulárky. Platí nová vyhláška
Zastupitelé města schválili na únorovém zasedání obecně závaznou vyhlášku o regulaci hlučných činností po celou neděli. V tento 
den se tak nebudou smět používat hlučné stroje a přístroje, které obtěžují svým hlukem. Omezení se týká například sekaček na 
trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, vrtaček, ale i pouštění hlasité hudby.

„Smyslem vyhlášky je zajištění klidu o nedělích. Vymezuje dobu od 6 do 22 hodin, během níž by lidé neměli používat hlučné stroje,
které mohou ostatní rušit v době odpočinku. Jedná se hlavně o otevřené prostory, ale i byty, například v panelácích. V řadě 
českých měst a obcí už podobné vyhlášky platí,“ vysvětluje starosta Jaromír Dvořák.

Vypracování vyhlášky si vyžádali zastupitelé na lednovém jednání. Město dlouhodobě řeší stížnosti obyvatel, jimž vadí, že je 
sousedé obtěžují hlukem ve dnech volna. Kvůli tomu před dvěma lety radní vydali výzvu ke vzájemné toleranci. Ta zohledňovala 
jak potřeby vlastníků nemovitostí, chalupářů, tak lidí dojíždějících přes týdne do práce a snahu zkrášlovat okolí svých 
obydlí. „Bohužel doporučení už nestačilo, problém tak řešíme vyhláškou,“ dodává Jaromír Dvořák.

Nová vyhláška, jejíž porušení bude posuzováno jako přestupek, vstoupí v účinnost v polovině března.
 

S jednotlivými body Vás blíže seznámíme na Veřejné schůzi. 

S pozdravem

Osadní výbor Dolní Pihel


