	
  

Vedrovický informační občasník č. 10
Červen 2014
Vážení občané, v tomto občasníku bychom se rádi věnovali informacím k odpadům a
novinkám, které budou během června - července v naší obci zavedeny.

Uložiště stavební suti a větví
Projekt na terénní úpravy pozemku bývalé skládky v Chrastí je ve fázi projednání na
úřadech a po jeho dokončení bude naplánován další postup, který povede k úplnému uzavření
uložiště stavební suti. Vzhledem ke stavu projektu nelze přesně určit, kdy již nebudeme moci
stavební suť na uložiště v Chrastí ukládat.
Po dokončení stavby kanalizace nám na pozemku bývalé skládky zbyl materiál, který bude
využitý pro rekultivaci pozemku a ukládání dalšího se bude řídit následujícími pravidly:
1. Ukládat se bude stavební suť, hlína a větve (dřevo)
2. Ukládaný materiál se bude třídit.
Tzn., Stavební suť se bude ukládat zbavená hlíny a jiných odpadů. Hlína se bude
ukládat zbavena stavební suti a jiných odpadů. Větve do Ø 5 cm budou maximálně
rozebrány na jednotlivé kusy, aby je bylo možné štěpkovat bez dalších operací.
3. Na uložiště se neukládá biologicky rozložitelný materiál.
Pro tyto účely máme vyhrazeny prostory v uložišti biomateriálu v obci
4. Na uložiště se neukládají plasty, papíry a domovní odpad.
Pro plasty a papír máme v obci kontejnery a pro domovní odpad každý popelnice u
domu.

Uložení větví a dřeva – rozebrané na malé kusy

	
  
	
  
	
  
	
  

Hlína bez příměsí betonu a sutě

Oblast pro drobný beton a stavební suť – v zadní části uložiště

Výběr použitých olejů z domácností
Znovu upozorňujeme na to, že fritovací olej a tuky vylévané do odpadu mohou způsobit
problémy s funkčností čerpadla Domovní čerpací jímky, kdy svým postupným nalepením na
hřídel způsobí poruchu těsnění čerpadla. V případě zjištění této závady by si majitel připojené
nemovitosti platil opravu čerpadla sám, protože tímto poruší Kanalizační řád, který bude
v nejbližší době zveřejněn.
Proto připomínáme, že od května 2011 naše obec vybírá tyto odpady (oleje a tuky
z domácností). Vzhledem k tomu, že je zavedený způsob neefektivní (každé pondělí se tento
fritovací olej vybírá v garážích OÚ), bude od 1. července na Obecním úřadě umístěna
plastová nádoba, kde bude možné průběžně odevzdávat tento olej v PET lahvi nebo jiném
plastovém obalu.

Kontejner na sběr textilního odpadu
Na zasedání ZO Vedrovice dne 29. května 2014 byla schválena Smlouva o umístění a
provozování kontejnerů na sběr textilního odpadu s firmou REVENGE, a.s. provozovna
Boskovice. Na základě této smlouvy bude v naší obci umístěn kontejner na oděvy, obuv a
textil pocházející z domácností, který bude pravidelně vyvážen. Původně jsme požadovali
kontejnery dva, avšak po dohodě s firmou bude v naší obci pro zkoušku umístěn pouze jeden.
V případě, že by byla kapacita jednoho kontejneru nedostatečná, bude instalován v krátké
době další.
Nebude tedy nutné čekat na sbírky, které se uskutečňovaly vždy na jaře a na podzim, ale
můžete během roku průběžně odkládat nepotřebné oděvy, obuv a textil pocházející
z domácností do tohoto kontejneru.
Kontejner na sběr textilního odpadu bude umístěn vedle kontejnerů na separovaný odpad u
Základní školy.

Kontejner na velkoobjemový odpad
Plánujeme, že kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven 30. – 31. srpna 2014.
V případě, že předpokládáte odevzdat větší množství těchto odpadů (starý nábytek, staré
oblečení, podlahové krytiny a vše ostatní, co se nevejde při svozu do odpadových nádob),
nahlaste toto na Obecní úřad, aby byla zajištěna dostatečná kapacita.

ČOV a kanalizace
Znovu všechny občany upozorňujeme na to, že se do Domovní čerpací jímky nemůže
vypouštět obsah septiku. Tento „materiál“ způsobuje velké problémy na ČOV v Kubšicích,
kdy dochází ke zničení biokultury a zpěnění čištěné vody, kterou je nutné buď odsávat, nebo
chemicky upravovat. Náklady na odstraňování těchto problémů se mohou zbytečně projevit v
ceně stočného. Tzn., Všichni zaplatíme lajdácký přístup někoho jiného!
Bylo také zjištěno, že se obsah septiku vypouští do dešťové kanalizace. Ani tento postup
není správný a dovolený!!
Apelujeme tak na všechny, kteří mají v septiku ještě obsah splašků, aby si objednali
fekál a vše vyčerpali fekálem.

