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- Nezapomeňte na změnu času - letní
čas začne platit v noci z 26. března na
27. března 2022. Hodiny se posunou
o hodinu vpřed z 2:00 na 3:00.

- Změna svozu komunálního odpa-
du – od dubna se přechází na letní
harmonogram svozu komunálního
odpadu a to 1x za 14 dní, vždy v lichý
týden. Poslední zimní svoz bude 25.
3. 2022 a první letní svoz 1. 4. 2022 a
pak již standartně po 14 dnech.

- Ve středu 6. 4. 2022 od 15:25 do
15:40 se uskuteční u kapličky sběr
NEBEZPEČNÉHO ODPADU.

Od 1. září letošního roku bude platit zákaz používání kotlů na
pevná paliva podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
které jsou zařazeny do nižší než třetí emisní třídy. Zákaz provo-
zování kotlů na pevná paliva emisních tříd 1 a 2 a bez stanovené
emisní třídy byl stanoven již před deseti lety a vyplynul z potře-
by snižování emisí do ovzduší.
Týká se zákaz mého kotle? Zákaz platí pro kotel
na pevná paliva do příkonu 300 kW napojený na
teplovodní otopnou soustavu (radiátory, podlahové
vytápění), kterým vytápím dům. Zákaz platí pouze
pro kotle, nikoliv pro lokální topidla, která přitápí
také místnost, ve které jsou umístěna, jako jsou
kamna a krby. Kotel vyrobený doma „na koleně“
(bez výrobního štítku), stejně tak kotel, který má na
výrobním štítku vyznačenu emisní třídu 1 nebo 2
podle ČSN EN 303-5 nesmí být od září 2022 pro-
vozován.
Kdo je provozovatelem spalovacího zdroje?
Provozovatelem je právnická nebo fyzická osoba,
která stacionární zdroj skutečně provozuje, tedy
ten, kdo do kotle pravidelně přikládá palivo a ná-
sledně využívá kotlem vyrobené teplo. Úřady kontrolují revizní
správy techniků Po 1. září 2022 je možné využívat pouze kotel, u
kterého je jednoznačně prokazatelné, že patří do emisní třídy 3, 4

Sbírka se uskutečnila ve čtvrtek 3. břez-
na. Teplé oblečení, zimní obuv, spacáky,
přikrývky, lopaty, krompáče, hygienické
potřeby, trvanlivé potraviny a mnoho dal-
šího se vybralo v místním kulturním do-
mě. Starosta obce odvezl věci do Žďáru
nad Sázavou a předal je oblastní Charitě
Žďár nad Sázavou. Věříme, že pomohly
mnoha uprchlíkům. Všem, kterým není
lhostejný osud válkou zkoušených
Ukrajinců, a přispěli jakýmkoliv darem
nebo jakkoliv přispěli i jiným způsobem,
patří VELKÉ PODĚKOVÁNÍ. 

Akce Čistá Vysočina
Kraj Vysočina v letošním roce opět
vyhlásil akci Čistá Vysočina, která je
zaměřená na úklid veřejných prostran-
ství od odpadků. 
Sraz dobrovolníků:  
KDY? v sobotu 23. 4. 2022
KDE? Před kulturním domem
V KOLIK? Ve 14:00.
Pytle a výstražné vesty zajištěny, pra-
covní rukavice s sebou. Trasy si upře-
sníme na místě. Pro pomocníky bude
nachystána sladká odměna.

Informace pro občany o povinnostech pro používání kotlů na pevná paliva

Humanitární sbírka pro Ukrajinu

Zastupitelstvo obce Pokojov 
přeje všem svým občanům
klidné, pohodové, milostiplné 
a veselé prožití Velikonoc, 
nadějné svátky vzkříšení, 
a také mnoho sluníčka, 
dobré nálady
a hlavně pevné zdraví.

nebo 5. Emisní třídu najdete na výrobním štítku, nebo ji zjistíte z
dokladu o kontrole technického stavu a provozu spalovacího sta-
cionárního zdroje. Každý kotel na pevná paliva musí jednou za
36 měsíců zkontrolovat technik s patřičným oprávněním, který
do dokladu o kontrole také uvede, zda kotel vyhovuje podmín-

kám provozu. Tento doklad je také rozhodující
pro úřad obce s rozšířenou působností, který
kontroluje, zda nejsou provozovány nevyhovu-
jící zdroje. Pokud povinnou kontrolu v zákon-
né lhůtě neprovedete, vystavujete se pokutě do
výše až 20 000,- Kč, podnikatelé až do 50 000,-
Kč. Za to, že bude nevyhovující kotel provozo-
ván v rozporu se zákonem i po 1. září 2022 mů-
že být jeho provozovateli uložena pokuta až do
výše 50 000,- Kč.
Rada na závěr 
Pokud bydlíte v nájmu a vytápíte byt či dům
nevyhovujícím kotlem na pevná paliva, spojte
se co nejdříve s majitelem nemovitosti a vyjas-
něte si, jakým způsobem bude řešeno vytápění
objektu po 1. září 2022. Nespoléhejte na to, že

se nic nestane, když nevyměníte nevyhovující kotel. Sledujte we-
bové stránky Ministerstva životního prostředí, kde naleznete dal-
ší související informace.
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