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✓ Probíhá výstavba „Kanalizace a ČOV Jivina“ – podrobnější informace viz. 

přiložené dokumenty, internetové stránky obce a vývěska. 

V případě dotazů, problémů či informací ohledně kanalizace 

a ČOV volejte: 

• Pavel Polena – stavbyvedoucí  tel:  602 470 837  

• Tomáš Pytloun – starosta obce tel: 703 162 991 

Aktuální info vždy na webu obce – záložka Kanalizace a ČOV 

✓ Probíhá přístavba MŠ, kde bude navýšena kapacita mateřské školky o 34 dětí na celkem 74 

dětí od 1.9.2020. 

✓ Probíhá zasíťování stavebních pozemků v lokalitě „U Trávníku II“ 

Z těchto důvodů žádáme občany o pochopení a trpělivost při různých omezeních v průběhu všech tří 

staveb. Děkujeme! 

Svoz komunálního odpadu: 
Od 1.května do 30. září  * 1x za 14 dní—lichý pátek. 

 

Možnosti třídění odpadu:  
Kontejnery na plasty – umístění:  

• za školou 

• u Okálu   

• „na Návsi“ 

• za stodolou p. Holase   

• u plotu p. Pytlouna Tomáše 
Kontejnery na sklo  

• za školou,  

• „Na Návsi“. 
Kontejner na tetra obaly (od mléka, džusů) 

• u školní kuchyně 
 

Kontejner na papír  

• u školní kuchyně,  

• „na Návsi“  

• u Okálu 
 
Sběrné nádoby umístěné v budově OÚ  

• nefunkční elektropřístroje 

• použité baterie 

• žárovky 

• tonery 
Velká popelnice na kovy  

• u školní kuchyně 
Možnost celoročního sběru elektrozařízení  (lednice, mrazáky, sporáky, myčky, televize, PC a drobné 

elektrospotřebiče), podrobnější info na Obecním úřadě. 

Kontejner na biologické odpady (odpady ze zahrad – posekaná tráva, listí, kuchyňské odpady rostlinného 

původu = rozložitelné odpady rostlinného původu): umístěn na Návsi u hasičské nádrže v období od 1.dubna do 

30.listopadu – prosíme, do tohoto kontejneru NEPATŘÍ větve, ty patří za „Kališťata“ . 

Sběr použitého kuchyňského oleje 
Olej doma slévejte do PET lahví a uzavřené PET lahve vhazovat do nádoby na sběr použitého oleje. Sběrná 
nádoba má tvar velké černé popelnice a je umístěna u budovy OÚ, „u Okálu“ a „na Návsi“. 
 
Úřední hodiny obecního úřadu pro veřejnost: 

PO 8,00-12,00 13,00-17,00  tel: 326 786 116 

ÚT 8,00-12,00    e-mail: obec@jivina.cz 

ST 8,00-12,00 13,00-19,00  web: www.jivina.cz 

ČT  8,00-12,00  

PÁ 8,00-12,00 

 

Na obecním úřadě je v provozu Czech Point – možnost výpisu z Rejstříku trestu, založení datové schránky, výpis 

z bodového hodnocení řidičů. Dále je možno ověřit listiny a podpisy a výpisy z LV z KÚ. 


