UKLÁDANÍ A TŘÍDĚNÍ ODPADU – INFORMACE
Vážení spoluobčané, vzhledem ke stále špatnému režimu ukládání odpadu dovoluji si
upozornit a připomenout tyto pravidla:
Tříděný odpad ⇒ žluté nádoby + žluté pytle = plastové láhve a plasty obecně
⇒ zelené nádoby = sklo čiré a barevné
⇒ modré nádoby = papír, krabice, noviny a časopisy
⇒ černé nádoby = kovy
⇒ červené pytle = krabice od mléka, džusu apod. materiál
Do těchto nádob nepatří nic jiného, jinak firma plné nádoby ponechá na místě a neodveze.

Kontejner – veškerý domácí a komunální odpad a popel. Pozor na horký popel! Odpad
v kontejneru je hořlavý a následkem požáru v kontejnerech dochází k nebezpečí přenesení
požáru, ničení životního prostředí a v neposlední řadě k velkému poškození kontejneru.
Do kontejneru nepatří:
1.

Veškerý biologický odpad jako tráva, hnůj,listí apod. Kompostovat!

2.

Uhynulá zvířata

3.

Stavební suť a nebezpečný materiál – pneumatiky, asfalty, eternit, akubaterie apod.

4.

Nadrozměrný odpad-domácí spotřebiče, nábytek

5.

Veškerý odpad zařazený do tříděného odpadu (sklo, plast, papír a železo)

Nezávadnou stavební suť - vyvážet po dohodě na místa určená obecním úřadem
Nebezpečný a nadrozměrný odpad - veškerý nebezpečný odpad, pneumatiky, televize,
pračky, sporáky, ledničky, autobaterie, zářivky, znečistěné plechovky, zbytky barev, olejové
nečistoty, ropné látky a nadrozměrný odpad jako matrace, nábytek, koberce, velké kovy se
shromažďují a v určený den (2x ročně) je tento odpad odvezen specializovanou firmou.
Žluté a červené pytle předává:

Štipoklasy – Josef Drn
Dolní Kěžeklady - Jindrová Růžena
Horní Kněžeklady - Jan Filip

Vážení spoluobčané.
Náš obecní úřad se již několik let snaží držet cenu poplatků za odpad na stejné výši i přes
neustálé zvyšování cen za odvoz a ukládání. I v letošním roce se budeme snažit přistoupit
pouze k malému nárůstu. Abychom mohli udržet stále nízkou cenu, je nezbytný odpovědný
přístup občanů k třídění a minimalizování množství odpadu. A já vás všechny o tento
přístup žádám. Děkuji všem.

Obecní úřad Horní Kněžeklady
Josef Drn – starosta obce
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