Stanovení harmonogramu svozů směsného komunálního odpadu pro
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
Termíny svozů květen – říjen 2020 (14ti denní cyklus – sobota)
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Pozn.: odpad je nutné připravit nejdříve v 18:00 hodin před dnem a nejpozději do 6:00 hodin
v den svozu odpadu před domem, který je u svozové cesty, nebo na rohu svozové cesty s boční
ulicí. Na ostatních místech a v jinou dobu není dovoleno odpadové pytle odkládat a bude to
považováno za zakládání černé skládky se všemi důsledky. Za zabezpečení odpadu před
poškozením je odpovědný ten, kdo odpad odloží. Při opakovaném porušení tohoto pokynu bude
místo monitorováno.
Majitelé stavby viz výše, kteří vlastní popelnici a stavba je u trasy svozu si po zaplacení
poplatku vyzvednou na obecním úřadu bílou známku na rok 2020. Ostatní si vyzvednou zdarma
8 ks pytlů na komunální odpad s logem firmy FCC. V jiných obalech a pytlích firma odpad
nesváží.
Další pytle na 20 kg komunálního odpadu jsou k dispozici na obecním úřadě za 10,-Kč/1 kus.
Mimo stanovené období se směsný komunální odpad, tříděný odpad (plast, sklo, papír, kov,
elektrozařízení, chladničky, TV, PS, ostatní elektrické spotřebiče), objemný odpad se může
odkládat do označených kontejnerů na sběrném místě ve dvoře obecního úřadu čp. 323 a to
ve středu od 700 - 1700 hod
a v sobotu od 800 - 1400 hod
vše bezplatně po předložení dokladu o uhrazení poplatku za odpad pro rok 2020.
Stavební a demoliční odpad není odpadem komunálním. Tento odpad nelze ukládat do
kontejnerů pro komunální odpad. Likvidaci tohoto odpadu si osoba, provádějící činnost, při
které tento odpad vznikl, zajišťuje sama na svoje náklady, v souladu se zákonem.
Majitelé stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, mohou využít dále celoroční rozdělení svozu
separovaného odpadu, nebezpečného odpadu a pneumatik (pouze od osobních vozidel) dle
komodit a termínů odvozu v roce 2020.
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