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UPOZORNĚNÍ - VÝZVA
Chtěli bychom touto cestou požádat občany, aby neodkládali odpady mimo
sběrné nádoby. V případě, že jsou kontejnery již plné, využijte prosím k
odložení odpadu jiné sběrné místo.
Situace kolem odkládání odpadů mimo sběrné nádoby (kontejnery) je v obci
Přestavlky nadále neúnosná a musí se začít řešit. Lidé se naučili odkládat odpad
vedle nádob, odhazovat jakýkoli odpad beztrestně prakticky kdekoli (a to i
nebezpečné odpady). Obec pak stojí úklid nemalé úsilí a prostředky, na kterých
se v konečném důsledku podílíme všichni.

Tento stav se opakuje již několik týdnů.

Pokud nejsou volné nádoby na směsný odpad, vhodí vše i do ostatních a je jim
úplně jedno, jestli je to papír nebo plast. Někteří z nás jsou schopni úplně
zaplnit všechny nádoby bezohledně ihned po vývozu. Navýšení počtu nádob,
ani častější svoz tento problém nevyřeší, jen by to prodražilo náklady, což by
vedlo k navýšení poplatků. V červnu bylo přidáno 9 nových nádob na tříděný
odpad, mimochodem tři z nich už někdo stačil poškodit (utrhal gumové kryty u
kulatých vhozů v horním víku).

nádoba na plast

nádoba na papír

V nádobách se často objevuje odpad, který do nich nepatří, zejména stavební
odpad, nebezpečný odpad, nábytek, bioodpad nebo dokonce i zbytky zvířat.
Technické služby mnohokrát nádoby díky tomu nevyvezly. Obec na základě
těchto problémů a stížností občanů začala stanoviště sběrných nádob
monitorovat, některá náhodně, některá trvale, také nechala zhotovit
informační cedule a bude zjištěné přestupky řešit.

Od dubna 2016 je v obci Přestavlky umístěn velký kontejner na bioodpad,
v roce 2017 byl přidán ještě jeden na větve. Kontejnery jsou umístěny vedle
komunikace směrem k živočišnému areálu Agra (za bývalou poštou). Žádáme
občany o ukládání bioodpadu do těchto kontejnerů.
UKLÁDÁNÍ BIOODPADU do směsných nádob nebo i kdekoli v okolí obce,

mimo vlastní kompost, JE ZAKÁZÁNO!
VEŠKERÝ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPAD není odpadem komunálním,

za jeho odvoz je ze zákona plně odpovědný stavebník nebo původce
na jeho vlastní náklady.
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OBJEMNÝ ODPAD NEPATŘÍ K POPELNICÍM ČI KONTEJNERŮM!

Svozy velkoobjemových odpadů (nábytek, koberce, pvc, ….) a také
nebezpečných odpadů a elektroodpadů (ledničky, elektro, zářivky, barvy,
baterie, obaly od nebezpečných látek, pneu, ….) jsou obcí zajištěny dvakrát
ročně a to zpravidla v květnu a v září. Oddělené svozy těchto odpadů vždy
předem oznámeny na úřední desce a na internetových stránkách obce. Dokud
nebude stanoven odkládací prostor pro tyto odpady („sběrný dvůr“), který
připravujeme, tak jakékoli odložení těchto odpadů mimo uvedené kontejnery
je zakázáno!
JAKÉKOLI ODKLÁDÁNÍ ODPADU MIMO SBĚRNÉ NÁDOBY
JE PORUŠOVÁNÍ ZÁKONA!
Zakládání černé skládky a také odložení komunálního odpadu mimo (vedle)
určené nádoby na veřejná prostranství je dle zákona přestupkem popř. i
trestným činem a bude řešeno v přestupkovém či trestním řízení.

Čistě kovové odpady každoročně odvážejí místní hasiči ohlášeným sběrem nebo
je možné je uložit na určené místo.
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Snažme se co nejvíce a správně třídit svůj odpad z domácností. Touto cestou
může každý z nás přispět k ochraně životního prostředí i k finančním úsporám
obce za svoz odpadu. I díky finančním prostředkům, které jsme obdrželi za
tříděný odpad, mohly být od roku 2016 poplatky prominuty našim trvale
bydlícím spoluobčanům (těm nejmladším - v prvním kalendářním roce, těm
nejstarším - od roku kdy dovrší 80-ti let a také zdravotně postiženým ZTP/P).
V opačném případě, kdy bude obec vynakládat další prostředky na úklid kolem
stanovišť kontejnerů a likvidaci odpadů různě poházených, bude obec dřív nebo
později nucena POPLATKY NAVÝŠIT.
ŽÁDÁME VÁS VŠECHNY, trvale bydlící i majitele rekreačních objektů, POMOZTE
nám tento špatný stav změnit a naučit všechny správně nakládat s odpady,
třídit je a udržovat pořádek na stanovištích sběrných nádob. Kontejnery jsou
určené pouze pro odpady vzniklé na území obce Přestavlky od místních občanů
a majitelů rekreačních objektů. Přesto k nám lidé ve velkém dovážejí odpady
z cizích obcí. Pokud někoho takového uvidíte, dejte nám vědět.

ŽIJEME TU SPOLEČNĚ, JE TO PROBLÉM NÁS VŠECH!
Více informací o správném třídění odpadů, jejich svozu a další fotografie
naleznete na internetových stránkách obce www.prestavlkyucercan.cz.
Zároveň tímto žádáme všechny občany, kteří dosud neuhradili poplatek za
odpady, aby tak neprodleně učinili, jinak bude obecní úřad v souladu s právními
předpisy postupovat ve vymáhání tohoto poplatku i s příslušenstvím.

V Přestavlkách dne 24.7.2017
Obecní úřad Přestavlky u Čerčan
Ing. Radek Novák, místostarosta
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