INFORMACE K ODPADOVÉMU HOSPODÁŘSTVÍ V ZÁHORNICI
Svoz odpadu zajišťuje firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
(mimo textilu a oleje)

Stanoviště:
a) ulice Na Sádkách u rybníka – plast, papír, sklo barevné
b) ulice Na Návsi naproti hasičské zbrojnici – plast, papír, tetrapak, sklo bílé, sklo barevné, kov, textil,
rostlinný olej
c) ulice Nová za mostem – plast, papír, sklo barevné
d) budova obecního úřadu – elektroodpad (žárovky, baterie, kalkulačky, klávesnice, fény apod.)
e) sběrný dvůr u Kampeličky - železo
Sběr a svoz nebezpečného komunálního odpadu a velkoobjemového odpadu je zajišťován dvakrát ročně –
jaro/podzim přímo do kontejnerů k tomuto sběru určených.
Svoz starého železa je zajišťován dvakrát ročně – jaro/podzim obvyklým způsobem. Místo a čas sběru je
zveřejňován oznámením obecního úřadu – na úřední desce a místním rozhlasem, případně zasláním emailu.
Termíny svozu
Směsný komunální odpad (černé nádoby) - každý sudý týden ve čtvrtek (prosinec až březen týdně)
Bioodpad (hnědé nádoby) - každý lichý týden v pátek (duben až listopad)
Bližší datum vývozu lze zjistit na obecním úřadě, na webových stránkách, kde je k nahlédnutí kalendář svozu
odpadů na konkrétní rok. Na obecním úřadě je také možno zakoupit pytle na směsný komunální odpad.
Cena za jeden pytel: 20 Kč.
Kontejnery:

Papír
Plast
Sklo
Kov
Tetrapak

sudé pondělí
každá středa
1x za měsíc, barevné - první týden ve středu, bílé - druhý týden v pátek
lichý měsíc poslední čtvrtek
čtvrtý pátek v měsíci

Počet kontejnerů 9x plast, 1x tetrapak, 3x sklo barevné, 1x sklo bílé, 6x papír, 1x kov, 1x textil, 1x rostlinný
olej.
Žádáme občany, aby třídili odpad. Při vhazování odpadu do kontejneru prosíme, nejprve krabice rozložte nebo
sešlápněte tak, aby zabraly co nejméně místa. Plastové lahve, plechovky, tetrapaky zmačkejte. Berte prosím
Vás ohled na ostatní občany obce, aby i oni měli kam tříděný odpad vhazovat. Místo v kontejnerech je možné
řešit i navýšením jejich počtu, ale to sebou přináší další finanční náklady pro obec potažmo i pro Vás. Na
sběrných místech udržujte pořádek, odpad ukládejte do příslušných kontejnerů.
Veškerý odpad, který někteří necháváte mimo kontejnery, zůstává na místě a hyzdí okolí. Svozová firma
odváží pouze odpad v kontejnerech. Vše ostatní musí obec likvidovat zvlášť, což obnáší další náklady. Je
proto velmi důležité nenechávat nic vedle kontejnerů. Stane-li se, že bude kontejner plný, odvezte odpad
na jiné stanoviště, nebo jej vyhoďte až po vyprázdnění kontejneru.
Třídění odpadu se stalo běžnou a důležitou součástí každodenního života a je třeba k němu přistupovat
zodpovědně. I díky vašemu přístupu udržíme naši obec čistou.
DĚKUJEME
Pro představu o nákladech na svoz odpadu uvádíme částky zaplacené za rok 2017.
Náklady za svoz veškerého odpadu 469 079 Kč. Příjem za místní poplatek za odpad od občanů 291 838 Kč
Kontakt pro nahlášení případného problému: tel. 325 640 341, email: obec@zahornice.cz
Chcete-li dostávat důležité informace o dění v obci do své emailové schránky, stačí zaslat žádost na výše
uvedený email.

