PLÁN SVOZU BIOODPADU NA ROK 2018 PRO
MĚSTYS SLAVĚTÍN A KYSTRU
Od 5.4. bude ve Slavětíně komplexně řešen svoz posekané trávy a dalšího
bioodpadu a využití biologicky rozložitelných odpadů ze zahrad a z domácností
občanů. Do BIOODPADU patří : dřevní hmota, hobliny, jádřince, kávový
odpad, čajový odpad a sáčky, košťály a celé rostliny, listí, listy a nať ze
zeleniny, piliny, popel ze dřeva, seno, skořápky z vajec a ořechů, sláma, slupky,
travní hmota, vlasy, zbytky pečiva a obilnin, větve apod.
Jak to bude v praxi fungovat ?
- na základě žádosti majitele nemovitosti RD nebo nemovitosti určené pro rekreaci s číslem
popisným umístěném v katastrální území Slavětín nad Ohří nebo Kystra – žádost je možné si
vyzvednout na úřadě městyse v úředních hodinách, nebo si ji stáhnout z elektronické desky
úřadu. Každé nemovitosti s čp. bude vydána speciální nádoba / hnědá popelnice/ na bioodpad
o objemu 240 litrů.
- svoz bude probíhat 1x za 14 dní od 5.4.2018. Hnědé popelnice musí být připraveny
nejpozději v 08.00 hodin na veřejném prostranství před rodinnými domy.
- na jedno číslo popisné je možné žádat maximálně o dvě BIOnádoby. /hnědé popelnice/
- žádosti jsou přijímány průběžně od listopadu 2015, výdej nádob bude dohodnut osobně
- nádoba na BIOODPAD je pro občany zapůjčena bezplatně
/ pronájem bude na základě smlouvy o zápůjčce /
- svoz BIOODPADU je pro občany a chalupáře v roce 2018 bezplatný
/ pro dalším období si vyhrazujeme možnost úplatného svozu v návaznosti na výdaje
rozpočtu městyse pro tuto službu občanům /
- žadatel nesmí být v prodlení s platbou místních poplatků a poplatku za svoz domovního
odpadu, nesmí mít žádné dluhy vůči Městysu Slavětín.

1. svoz : čtvrtek 5.4., 19.4.,
3.5.,17.5.,31.5.,14.6.,28.6.,12.7.,26.7.,9.8.,23.8.,6.9.,20.9.,
4.10.,18.10., další svoz dle počasí a potřeb občanů, bude
upřesněno.
Jaroslav Jandl
starosta městyse Slavětína
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