Sběr biologického odpadu rostlinného původu v naší obci

BIOPOPELNICE

Popelnice na bioodpad:
Od 1. dubna tohoto roku bude obec v pravidelných intervalech prostřednictvím firmy ODEKO zajišťovat svoz
biologického odpadu rostlinného původu. Za tímto účelem si budou občané moci zakoupit od obce za
výrazně sníženou cenu „biopopelnici“ o objemu 240 l. Pořizovací cena této popelnice je 1000,- Kč včetně
DPH. K odprodeji občanům bude za 300,- Kč. Každá domácnost bude mít nárok na jednu biopopelnici.

Co patří do biopopelnice:
tráva, listí, plevel, piliny, zbytky rostlin, shrabky ze záhonů, zemina z květináče, odpad z řezu keřů i stromů,
dřevní štěpka, zbytky ze zeleniny a ovoce, čajové sáčky, kávová sedlina, spadané ovoce, skořápky z vajec,
papírové zásobníky na vejce, odpad z kuchyně rostlinného původu atd.
Biologický odpad musí jít volně z nádoby vysypat, proto se při plnění odpad nesmí stlačovat či sešlapávat.
Nádoba se nesmí přetěžovat, nelze jí naplnit hlínou či drny. Bioodpad se nesmí vhazovat do biopopelnic
v plastových pytlích.

Co do biopopelnice nepatří:
zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých
zvířat, znečištěné piliny, obaly od potravin, kamení, cihly, beton a všechny další biologicky nerozložitelné
odpady

Harmonogram svozů:
V období 1. duben – 30. listopad:
Svoz biopopelnic bude probíhat jednou za dva týdny a bude se střídat se svozem směsného komunálního
odpadu, tj. v tomto období bude směsný komunální odpad svážen jednou za dva týdny.

V období 1. prosinec – 31. březen:
Svoz biopopelnic nebude probíhat. V tomto období bude směsný komunální odpad svážen každý týden.
Biologické odpady rostlinného původu lze také celoročně odevzdávat do přistavených velkoobjemových
kontejnerů, které na svých stanovištích zůstanou.

Abychom mohli objednat dostatečné množství biopopelnic, potřebujeme zjistit, jaký o tuto službu bude
zájem. Pokud biopopelnici budete chtít, dejte nám prosím vědět do 28.2.2020 jednou z těchto cest:

Email:

spisovna.zdar@outlook.cz

Telefon:

494 371 516

Mobilní telefon:

724 188 976

nebo osobně v kanceláři obecního úřadu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Harmonogram svozu bioodpadu v roce 2020:
8. duben 2020

3. červen 2020

29. červenec 2020

23. září 2020

22. duben 2020

17. červen 2020

12. srpen 2020

7. říjen 2020

6. květen 2020

1. červenec 2020

26. srpen 2020

21. říjen 2020

20. květen 2020

15. červenec 2020

9. září 2020

4. listopad 2020
18. listopad 2020

Sběr komunálního odpadu bude v tomto období probíhat v sudých týdnech.

