Vedrovický informační občasník č.13
Duben 2015
Bioodpady
Vážení spoluobčané,
Od 1. 4. 2015 má obec povinnost, podle ustanovení §2, Vyhlášky Ministerstva
životního prostředí č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného
soustřeďování složek komunálních odpadů, zajistit místa pro oddělené
soustřeďování minimálně pro biologické odpady rostlinného původu, a to
minimálně v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku.
Pro tento účel máme již z předchozích let zavedeno ukládání tohoto rostlinného
odpadu na pozemku p.č. 3024 (v bývalé silážní jámě) a na pozemku p.č. 3022.
Informace k ukládání je na druhé straně tohoto občasníku.
V roce 2015 začneme s vybíráním tohoto odpadu v úterý 7. dubna a pak
každé pondělí v čase od 16 do 18 hodin.

Pro rok 2015 zavádíme novou službu pro bioodpady, a to pytlový sběr po obci.
Bioodpad musí být rozdělen na drobné složky (tráva, listí apod.) a na dřevnaté
složky, které budou rozřezány na co nejmenší části, aby byla zabezpečena dobrá
manipulace při pozdějším štěpkování. Vše uložíte před svůj dům.
Drobné složky budou uloženy do igelitového pytle a dřevnaté složky vedle pytle
(„volně ložené“). Igelitový pytel je možné zakoupit na OÚ za 30,-Kč.
Každé pondělí (od ranních hodin) bude sbírán bioodpad po obci a to tak, že se
bude materiál z pytlů vysypávat na vozidlo OÚ a pytle se budou vracet na místo,
kde byly u domů připraveny.
Během roku 2015 bychom chtěli připravit a zprovoznit komunitní kompostárnu
na pozemku p.č. 3022, kde by se bioodpad zpracovával.
Informace o zahájení provozu obdržíte opět občasníkem a rozhlasem.

Uložiště biologicky rozložitelného odpadu

Místo č. 2

Místo č. 1

Místo pro uložení biologicky rozložitelného odpadu

Místo pro účely uložiště biologicky rozložitelného odpadu je rozděleno na dvě části.
1. ………….

Uložení trávy, listí a jiného drobného materiálu (část pozemku p.č. 3024)

2. ………….

Uložení větví určených ke štěpkování (část pozemku p.č. 3022)

