íd ní odpad od 01. dubna 2015
Vážení ob ané,
od 1.1.2015 zavedla novela zákona o odpadech obcím povinnost t íd ní kov a biologického
rozložitelného odpadu a dále omezila skládkování veškerého sm sného komunálního odpadu,
využitelného a recyklovatelného odpadu.
Dnem 01. dubna 2015 uvedl m stys pro ob any m styse (nikoliv pro podnikatele – právnické i
fyzické osoby a „cizí“ ob any) do provozu nový sb rný dv r, spolufinancovaný Evropskou unií –
Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prost edí R v rámci Opera ního programu Životní
prost edí.
Ve sb rném dvoru jsou p ijímány separované druhy komunálního odpadu - plasty, sklo, papír,
objemný odpad, kovový odpad, drobný stavební odpad (nikoliv z rekonstrukcí objekt ), nebezpe né
složky komunálního odpadu (olov né akumulátory, kyseliny, zá ivky, oleje a tuky, barvy, lepidla,
rozpoušt dla, zásady, pesticidy, filtra ní materiály v . olejových filtr , istící tkaniny a ochranné
od vy zne išt né nebezpe nými látkami, chemikálie, baterie), dále vy azená elektroza ízení,
pneumatiky a biologicky rozložitelný odpad rostlinného p vodu (tráva, listí, v tve). Pro sb r
íd ného odpadu - plast , papíru a skla, jsou i nadále k dispozici sb rná místa, tak jak je znáte.
Sb rný dv r je pro ob any otev en každý pátek od 8:00 do 16:00 hod. a každou sudou sobotu od 08:00
do16:00 hod. V tuto dobu je sb rný dv r otev en a odpad od ob an bude p ebírat pov ená osoba.
Mimo tuto dobu bude sb rný dv r uzam en. Ve sb rném dvo e je zakázáno nepovolaným osobám
jakýmkoliv zp sobem s odpady manipulovat a vynášet je mimo sb rný dv r.
Ukládání biologicky rozložitelného odpadu rostlinného p vodu (trávu, listí) je možno i mimo
uvedenou provozní dobu do velkoobjemového kontejneru umíst ného p ed branou sb rného dvora.
Vedle tohoto kontejneru je možno ukládat v tve ze strom a ke , které budou následn pracovníky
technických služeb m styse sešt pkovány do kontejneru. tve prosím ukládejte v jednom sm ru,
siln jšími konci k sob tak, aby následná manipulace s nimi p i št pkování byla jednodušší.
Podnikající fyzická nebo právnická osoba si m že objednat št pkování v tví (p ípadn i odvoz)
technickými službami m styse za úhradu u ú adu m styse. Št pkování pak bude provedeno na
dohodnutém míst .
Pro zlepšení podmínek sb ru zejména biologicky rozložitelného odpadu rostlinného p vodu, podal
stys žádost o podporu nákupu traktorového nosi e kontejner , 9 velkoobjemových kontejner , dále
hardware a software pro sledování odpad a kamerového systému. Díky kamerovému systému budou
odpady zabezpe eny proti odcizení, což je jednou ze základních povinností p vodce odpad dle
zákona o odpadech.
V p ípad kladného vy ízení žádosti bude 5 nových kontejner umíst no ve sb rném dvo e jako
náhrada za stávající zchátralé kontejnery a 4 kontejnery na odpad ze zelen rozmíst ny v jednotlivých
ástech m styse tak, aby místa sb ru byly p ístupn jší všem ob an m.
Cílem sb ru biologicky rozložitelného odpadu rostlinného p vodu je, že již nadále nebudeme odkládat
zejména posekanou trávu k potoku nebo na jiná „skrytá“ místa a nebudeme listí a v tve pálit.
Vážení ob ané,
kuji za pochopení a v ím, že díky Vašemu odpov dnému p ístupu bude m stys i nadále vykazovat
velmi dobré výsledky ve sb ru a t íd ní odpad .
V erném Dole 31.03.2015
Ing. Zden k Kraus, starosta.

