Provozní řád areálu ČOV Luběnice
1.

Odevzdávání biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu

1.1.

Areál ČOV je za účelem odevzdání biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu (dále
jen „bioodpad“) otevřen občanům obce v měsících duben – říjen (viz obecně závazná vyhláška
č. 1/2015).

1.2.

V uvedeném období je areál ČOV zpřístupněn občanům obce každou středu (9:00 – 10:00) a
každou sobotu (10:00 – 11:00). Ve dnech státních svátků, které vycházejí na středu nebo sobotu,
bude areál uzavřen.

1.3.

Občané jsou povinni řídit se pokyny obsluhy. Pokud obsluha neurčí jinak, je nutné bioodpad
odkládat přímo do zeleného kontejneru, který je k tomu určen.

1.4.

Do zeleného kontejneru je možno odkládat zejména zbytky ovoce, zeleniny a ostatních rostlin,
zeminu bez kamenů, čajové sáčky, kávovou sedlinu, piliny, odpad ze zahrad (posekaná tráva,
nadrcené větve, spadané ovoce, listí), skořápky z vajec a podobně.

1.5.

Do zeleného kontejneru patří výhradně bioodpad, který vzniká na katastrálním území obce a je
vyprodukován občany obce Luběnice při nepodnikatelské činnosti.

2.

Kynologické cvičiště

2.1.

Cvičiště a jeho zařízení slouží k zájmové a sportovní kynologické činnosti v předem uvedených
termínech (viz webové stránky obce www.lubenice.cz).

2.2.

Každý návštěvník dbá pokynů osoby odpovědné za provoz cvičiště, kterou je paní Petra
Harantová Helešicová.

2.3.

Vstup a pohyb osob po cvičišti je na vlastní nebezpečí. Děti /do 15 let/ se mohou na cvičišti
pohybovat pouze v doprovodu dospělé osoby.

2.4.

Za použití cvičiště a překážek může být osobou odpovědnou za provoz cvičiště vybírán
dobrovolný finanční příspěvek.

2.5.

Na cvičiště mohou vstupovat pouze zdraví psi, kteří nejeví známky onemocnění a mají platné
očkování proti parvoviróze, psince a vzteklině. Důležité také je, aby pes byl řádně odblešen a
odčerven. Háravé feny mají přístup pouze po dohodě s osobou odpovědnou za provoz cvičiště.

2.6.

Majitel psa zodpovídá za škody a úrazy způsobené svým psem.

2.7.

Majitel psa/psovod neničí zařízení cvičiště a cvičební pomůcky po výcviku vrátí na původní místo
v původním stavu. Svým chováním zabraňuje vniku škod na zařízení cvičiště. Případné
poškození ihned nahlásí odpovědné osobě.

2.8.

Je zakázáno přivazovat psy k oplocení areálu, k překážkám, lavičkám a ke stromům, nebo
nechávat psy nezajištěné a bez dozoru.

2.9.

Areál neslouží k venčení psů. Majitel psa/psovod přichází do areálu s vyvenčeným psem. Udržuje
cvičiště a jeho zařízení v pořádku a čistotě.

2.10. Při výcviku se majitel psa/psovod ke psu chová ohleduplně, psa nepřetěžuje, netýrá ho, ani ho
neúměrně netrestá.

V Luběnicích dne 7. 6. 2016

Mgr. Jan Blaho, v.r.
starosta obce Luběnice

