Vážení spoluobčané a majitelé nemovitostí,
S ohledem na samovolné rozšiřování míst, kde je volně ukládán bio-odpad, zvyšování časové náročnosti svozu a pro
snížení nákladů obce na odpadové hospodářství, přistupujeme ke změně svozu bio-odpadu v obci.
Obec zakoupila nosič kontejnerů za traktor a zároveň kontejnery na bio-odpad, které budou umístěny v obci, aby
alespoň částečně nahradila nepravidelné svozy a pomohla občanům (majitelům nemovitostí) se svozem do místní
kompostárny.
OD 02.07.2021 JIŽ NEBUDE VOLNĚ ULOŽENÝ BIO-ODPAD SVÁŽEN PO OBCI TRAKTOREM!!! (Tzn. poslední svoz 01.07.2021)

Občané i majitelé nemovitostí v obci mají od 2. července 2021 tyto možnosti:
1) Bio-odpad doma kompostovat (založením kompostu nebo do vlastních kompostérů)
2) Svážet bio-odpad přímo do kompostárny v jezdeckém areálu (pouze bez větví) – aktuální provozní doba je
zveřejněna na webových stránkách obce, případně ji sdělíme telefonicky.
3) Nosit nebo odvážet bio-odpad do kontejnerů rozmístěných v obci.
4) Při větším množství bio-odpadu objednat „za úplatu“ přistavení kontejneru – zde je nutno domluvit termín
dopředu na obecním úřadě. Ceník uveden níže.
PRAVIDLA UKLÁDÁNÍ BIOODPADU DO KONTEJNERŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE:
Zelené kontejnery - rozmístěny po obci (jiná místa sudý a lichý týden):
tráva, listí, netvrdé rostliny vč. balu, drobné větvičky ze střihání okrasných stromů, kuchyňský bio-odpad (bez vařených
pokrmů) apod.
Hnědý kontejner nebo velký valník za traktor (pouze areál hasičské zbrojnice):
ostatní větve, drobné kmeny, tvrdé silnější keře, kořeny stromů - očištěné od zeminy.
Velké větve a kmeny musí být rozřezány /nastřihány na menší, aby zabíraly co nejméně objemu kontejneru!!!
Ceník objednání kontejnerů na bio-odpad
Možnost jen při větším množství bio-odpadu – předpoklad naplnění kontejneru min. z jedné poloviny, stejné ceny pro
bio-odpad do kompostárny i pro odvoz větví. Ceny jsou určeny ve výši nákladů na svoz a opotřebení kontejnerů, bez
jakéhokoliv zisku pro obec.
Přistavení a odvoz - 600 Kč / 1 kontejner + poplatek 300 Kč / každý započatý den (vč. soboty a neděle), z důvodu
blokování kontejneru jinak umístěného na veřejném prostranství.
ROZMÍSTĚNÍ ZELENÝCH KONTEJNERŮ NA BIOODPAD DO KOMPOSTÁRNY (BEZ VĚTVÍ)
Provedeno dle vyhodnocení svozů a s přihlédnutím k potřebám obce při sekání veřejných prostranství. Zároveň jsou
kontejnery umístěny mimo komunikace, aby neomezovali provoz.
Období od 01.04. do 31.10.
Sudé týdny:
Pod OÚ u bývalé základní školy
U Hasičské zbrojnice
Bukovec – naproti rodinným domkům (nedaleko popelnic)
Pod řadovými domky u oplocení jezdeckého areálu
Liché týdny:
Pod OÚ u bývalé základní školy
Na křižovatce U Lexů (Kovářovny)
Na rozcestí „U Kadleců“ směr Bukovec
Křižovatka směr Třtí
HNĚDÝ KONTEJNER (NEBO VALNÍK) NA VĚTVE BUDE DOSTUPNÝ V AREÁLU HASIČSKÉ ZBROJNICE
V období od 01.11. do 31.03. budou kontejnery umístěny v areálu hasičské zbrojnice.
Vysvětlení změny svozu bio-odpadu a možné postihy za nesprávné ukládání odpadu v obci:
Dle ustanovení obecně závazné vyhlášky obce, by měl každý sám odvážet bio-odpad přímo do kompostárny. Obecní úřad zajišťoval
zdarma svoz po obci nepravidelně, dle potřeby a na své náklady. Bio-odpadu ale stále přibývá a i ti co dříve svůj odpad kompostovali
nebo jej sami odváželi, využívají v současné době stále více svozu obce, což není možné nákladově ani časově dále udržet.
Ukládání bio-odpadu mimo výše uvedené způsoby, na jakékoliv pozemky v obci i mimo ni, je považováno dle zákona o odpadech za
přestupek. Za tento přestupek lze uložit pokutu až do 50 tisíc Kč, včetně úhrady nákladů na odvoz a likvidaci odpadu.
Poznámka: Na stavební odpad obec kontejnery neposkytuje ani neprovádí jeho odvoz a likvidaci. Každý si musí zajistit na své náklady.
Do stavebního odpadu patří i zařizovací předměty (WC, umyvadla, dveře, okna, obklady, dlažba atd.)

