TERMÍNY SVOZŮ KOMUNÁLNÍHO A TŘÍDĚNÉHO ODPADU

SLABČICE – 2022
POPELNICE

SKLO

PLASTY

PAPÍR

Leden

12. 1. / 26. 1.

27. 1.

6. 1.

20. 1.

Únor

9. 2. / 23. 2.

24. 2.

3. 2.

17. 2.

Březen

9. 3. / 23. 3.

24. 3.

3. 3. / 31. 3.

17. 3.

Duben

6. 4. / 20. 4.

21. 4.

28. 4.

14. 4.

Květen

4. 5. / 18. 5.

19. 5.

26. 5.

12. 5.

Červen

1. 6. / 15. 6. / 29. 6.

16. 6.

23. 6.

9. 6.

Červenec

13. 7. / 27. 7.

14. 7.

21. 7.

7. 7.

Srpen

10. 8. / 24. 8.

11. 8.

18. 8.

4. 8.

Září

7. 9. /21. 9.

8. 9.

15. 9.

1. 9. / 29. 9.

Říjen

5. 10. / 19. 10.

6. 10.

13. 10.

27. 10.

Listopad

2. 11. / 16. 11. / 30. 11.

3. 11.

10. 11.

24. 11.

Prosinec

14. 12. / 28. 12.

1. 12 / 29. 12.

8. 12.

22. 12.

ANO:
běžný domovní odpad
Dodržujte,
prosím, tato
pravidla:

NE:
nebezpečné látky, hořlaviny,
toxický odpad, plasty, sklo, papír,
bio odpad (listí, větve), suť

ANO:
ŽLUTÉ PYTLE:
čisté sklo bez víček PET lahve, kelímky,
igelity, polystyren,
NE:
lahve od mycích
víčka, zátky,
prostředků
zrcadla, keramika,
porcelán, igelitové ORANŽOVÉ PYTLE:
tašky, krabice
krabice od nápojů

ANO:
krabice, kartony,
časopisy, noviny
NE:
plastové desky,
plastové výplně
obalů

Kartonové krabice vždy rozložte nebo sešlapejte tak, aby se jich do kontejnerů vešlo co nejvíce.
Pytle s plasty a nápojovými obaly vždy pečlivě uzavřete. V obalech nenechávejte zbytky potravin.
Na sběrná místa na návsích neukládejte jiné odapdy - na ty je určen sběrný dvůr u obecního úřadu.
Pokud si nejste jisti kam s odpadem, poraďte se se zaměstnanci obce. Na sběrných místech udržujte pořádek.
Vysvětlete svým dětem, že sběrná místa nejsou určena na hraní a mohou být nebezpečná.

DĚKUJEME, ŽE SPRÁVNĚ TŘÍDÍTE ODPAD! POMÁHÁTE TÍM SVÉ OBCI.

OZV č. 2/2021
O MÍSTNÍM POPLATKU
ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Byla schválena nová obecně závazná vyhláška, kde byl určen poplatek 550 Kč pro fyzickou osobu přihlášenou
v obci nebo vlastníka nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které
není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.
Úlevu 150 Kč dostaly děti do 17ti let věku (poplatek je pro ně tedy 400 Kč).
Splatnost poplatku byla posunuta do 31. 8.
Nový rozpis svozů na rok 2022 vám byl roznesen do schránek (na druhé straně tohoto listu) a zveřejněn na vývěskách
a webových stránkách obce.

V současné době již do popelnic NEPATŘÍ:
• plast – žluté pytle,
• papír – modré nádoby,
• plechovky – červené nádoby,
• sklo – zelené nádoby,
• nápojový karton – oranžové pytle,
• kuchyňské oleje (nalité do PET lahve) – černé nádoby,
• oděvy – kontejnery ve Slabčicích u COOP,
• železo – kontejnery ve dvoře OÚ,
• velkoobjemový odpad (věci, které se nevejdou do popelnice) a elektroodpad
lze celoročně po domluvě od 8.00–15.30 odevzdat ve dvoře OÚ.
Vše, co ve sběrných místech v přístřešcích leží volně mimo kontejnery, nádoby nebo pytle, není ﬁrmami odvezeno
a tím tam vzniká nepořádek. Proto tyto odpady, které nelze dát do pytle (je to velké), nebo když jsou kontejnery plné,
přivezte ke sběrnému dvoru.
Jedna z největších nákladových položek je vývoz pneumatik. Pokud si necháváte měnit pneumatiky ve ﬁrmách,
nechte pneumatiky u nich. Většina z nich má smlouvu o vývozu nebo kontejner na vývoz zdarma. Za vytříděné
pneumatiky obec zpět žádné ﬁnanční prostředky nedostává.
Na základě výpůjční smlouvy se SORP Písek naše obec získala 4 nové kontejnery na tříděný odpad. Budeme mít tedy
dostatek kontejnerů v obcích na trávu a listí a také na větve. Kontejnery byly přivezeny, ale bohužel jsme ihned podali
reklamaci, protože neodpovídaly našemu požadavku – neměly sklopné bočnice. Nyní jsou složeny u místostarosty
Jiřího Lišky, aby nedošlo k poškození a naplnění a v nejbližších dnech budou vyměněny a umístěny na svá stanoviště.
Pokud vozíte bioodpad na obecní kompostárnu, dodržujte prosím třídění. Větve na hromadu s větvemi. Trávu a listí
na hromadu s trávou. Jak jednoduché. Nic jiného sem nepatří! Stavební opad patří na skládku! Nejbližší je skládka
Rakovka, kterou provozuje obec Chrášťany.

Děkujeme všem, kteří správně třídí odpad.
Jana Patceltová, starostka obce

