Obecní úřad Smolnice informuje občany
L i k v i d a c e o d p a d ů:
Komunální odpad z domácnosti odváží firma Marius Pedersen pravidleně každých čtrnáct
dní vždy v pondělí v odpoledních hodinách,nejbližší svoz je 20.4.2015. Občané mají možnost
využívat popelnice o obsahu 110 lt,80 lt a 60 lt.
Cena za celoroční odvoz jedné nádoby je 110 lt =1.150,-Kč, 80 lt = 950,-Kč , 60 lt = 750,-Kč
a k tomu 50,- Kč za každou trvale hlášenou osobu.
Dále mají občané možnost využít jednorázově bílých pytlů pro svoz,o obsahu 110 lt á 80,-Kč
a dále pytle o obsahu 40 lt á 30,- Kč. Pytle jsou k vyzvednutí na OU.
Upozorňujeme ,že ještě několik občanů nazaplatilo za odvoz, žádáme proto aby tak učinili
nejpozději do konce dubna 2015.
Tříděný odpad
1/ pro tříděný odpad jsou za kulturním domem umístěny kontejnery .
Žlutý: plastové lahve,nutno před vhozením sešlapat, zmačkat. Do tohoto kontejneru patří
pouze PET lahve.
Modrý: na papírové obaly, kartony,krabice je nutné složit
Zelený: sklo, barevné i bílé, nepatří sem porcelán
2/ Za kulturním domem je velký úložný box, kde občané mohou odkládat pytle s tříděným
odpadem.Do jednoho boxu se odkládají žluté pytle a druhého boxu oranžové a šedé pytle.
Oranžové, žluté a šedé pytle si můžete vyzvednout zdarma na OU.
Žluté pytle : plasty z domácnosti(igelitové obaly, obaly od jogurtů ,potravin atd.)
Oranžové pytle: tetrapak (krabice od mléka, vína džusů atd.)
Šedé pytle : kovové obaly(paštiky,olejovky,konzervy),nádobky od kosmetiky,nápojové
plechovky atd.
3/ Ve dvoře obecního úřadu je vymezen prostor pro odložení kovového odpadu.Tento
odpad je zde možné odložit po předchozí domluvě na OU a to PO – PA 10.00- 11.30
V jiný termín po předchozí domluvě na OU
Biodpad
Pod ocelokolnou na Táborci je nově vybudován prostor na odkládání trávy, větví,listí
a zahradního odpadu.Tento prostor je monitorován kamerou.Prostor je oplocen a uzavřen.
Otvírací doba tohoto sběrného dvora je :
PO a ST od 10.00 - 17.00 hodin
UT a ČT z a v ř e n o
PA
8.00 - 11,00
SO
10.00 - 14.30
Ve vyjímečných případech je možno domluvit na OU jiný termín.
Hromadný svoz odpadu z obce Smolnice bude provádět firma Marius Pedersen
v sobotu 10.10.2015 od 8.00 do 10.00 hodin před KD
Občané obce Smolnice( po předložení občanského průkazu s trvalým bydlištěm ve Smolnici)
mohou zdarma využívat sběrného dvora v Lounech, pro odložení objemného a
nebezpečného odpadu. Sběrný dvůr je nově ul. Rybalkova naproti autoservisu Myslivec
Upozorňujeme občany na placení hřbitovních poplatků.
Vladimír Marek – starosta obce Smolnice
Ladislav Zof – místostarosta obce Smolnice
Tel. OU 415694221 , starosta 774745079 , místostarosta 778090274

