Vážení občané!
Na místě pro shromažďování tříděného odpadu byl nově přistaven žlutý kontejner označený fixem:
KOVY.
Do tohoto kontejneru budete odkládat POUZE PLECHOVKY OD NÁPOJŮ, PLECHOVKY OD KONZERV A
PLECHOVÉ OBALY OD KOSMETIKY! Hliníkové obaly, které lze zmačkat, zmačkejte! Dále je stále na
plechovky k dispozici šedý kontejner.
Důrazně Vás všechny občany žádám, aby ukládali tříděný odpad pouze do kontejnerů k tomu
určených a v žádném případě jej nepokládali na zem! Pokud je kontejner plný, musíte vyčkat na jeho
vyprázdnění!
Papír se odváží každých 14 dnů, po svozu komunálního odpadu. Krabice a velké kusy je třeba rozložit!
Pokud vhodíte celou krabici, zabere spoustu místa, které pak chybí pro ostatní!
Plasty se vyvážejí každý pátek, také je nutné plastové láhve sešlapat! Odvoz skla a plechu je na
zavolání.
Tomu, aby v naší obci vzniklo pěkné místo na tříděný odpad jsem věnovala spoustu úsilí nejen já, ale
mnoho dobrovolných hodin zde odpracovali naši muži - brigádníci - zdarma, obec zde vložila také
nemalé finanční prostředky.
To, jak dnes místo vypadá, co všechno se zde ukládá a jak se k místu mnozí občané chovají, to je pro
mne velkým zklamáním. V poslední době zde bylo např. složeno staré WC, umyvadlo, lino, velké
kartony od televize, zbytky pečiva….
Je mně skutečně hluboce líto, že tento dopis v dnešní době vůbec musím psát…
MÍSTO NA TŘÍDĚNÝ ODPAD SLOUŽÍ POZE K UKLÁDÁNÍ ODPADŮ TOMU URČENÝCH! ŽÁDNÝ JINÝ
ODPAD ZDE NEMŮŽETE ODKLÁDAT!
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ SLOUŽÍ SVOZOVÝ KONTEJNER PŘISTAVENÝ 1X ROČNĚ!
NA NEBEZPEČNÝ ODPAD A ELEKTROODPAD JE KONTEJNER PŘISTAVOVÁN 2X ROČNĚ!
DROBNÝ ELEKTROODPAD, BATERIE A ŽÁROVKY můžete ukládat kdykoliv do malých nádob na OÚ!
Odkládáte-li jiný odpad na místo, které k tomu není určeno, Vaše jednání bude kvalifikováno jako
přestupek, sankcionováno podle přestupkového zákona a předáno k vyřízení Magistrátu města
Přerova!
Dalším řešením je pořízení kamery, která bude prostor u tříděného odpadu monitorovat.
Pokud si nejste jisti, kam odpad uložit, dotažte se na obecním úřadě.
Jak správně třídit odpad se dočtete třeba zde:
https://www.jaktridit.cz/cz/trideni/trideni-v-domacnosti
Za pochopení a dodržování těchto pravidel děkuji.
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