INFORMAČNÍ
LIST
OBECNÍHO ÚŘADU BEZDĚKOV
Březen 2017

tentokrát pouze o odpadech
Kolik odpadu jsme vyprodukovali, vytřídili a odevzdali v roce
2016 v porovnání s rokem 2015
Komunální odpad ( popelnice) : 140,631 tuny méně o 6,1 tuny
Objemný odpad(velké kontejnery) : 32,03 tuny méně o 11,94 tuny
Nebezpečný odpad (mobilní svoz 2xročně) : 1,768 tuny - stejně
Papírové a lepenkové obaly : 11,169 tuny více o 1 tunu
Plastové obaly : 10,074 více o 3 tuny
Skleněné obaly: 8.799 tuny více o 0,4 tuny
Textil (nejedná se o odpad) : 2,808 tuny méně o 1,25 tuny
Kovové obaly(plechovky) : 0,180 tuny – prvně od roku 2016
Bioodpad : 56,474 tuny – prvně od roku 2016
Náklady obce v roce 2016:
domovní odpad – přejezdové kilometry (popelnice) 50 024.tříděný odpad-výsypy kontejnerů : 170 592,objemný odpad – velké kontejnery – 65.000.nebezpečný odpad mobilní sběr : 36 289.příspěvek na provoz sběrného dvora v Klatovech : 24 000.za uložený odpad ve sběrném dvoře 8.400.likvidace černých skládek mechanizací : 2 768.Příjmy obce : za odevzdaný separovaný odpad : 95 258.-

Sběr nebezpečného odpadu a elektroodpadu
Vozidla mobilního sběru budou přistavena v sobotu 1.dubna 2017 na
těchto místech :
• v Bezděkově u hasičské zbrojnice od 8.00 do 10.00 hodin
• v Korytech na návsi u Kloudů od 10.15 do 11.00 hodin

POSÁDKÁM VOZIDEL MŮŽETE PŘEDAT TENTO ODPAD :
- televize, PC,monitory, pračky, lednice, boilery
- zářivky a jiná osvětlovací tělesa, zářivkové trubice, úsporné
žárovky, halogenové trubice
- automobilové akumulátory, NICD akumulátory, ostatní baterie
- barvy, lepidla, pryskyřice, postřiky, jedy
- obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, barev, jedů
- pneumatiky osobních a nákladních automobilů
- nepoužitá léčiva, veterinární prostředky

Svoz objemného odpadu
Kontejnery pro jarní svoz objemného odpadu z domácností

budou

přistaveny na těchto obvyklých místech :

v Bezděkově u hasičské zbrojnice a v Korytech na návsi
u Kloudů od pátku 31.března do neděle 2.dubna 2017

Pozor ! Do těchto kontejnerů nelze ukládat nebezpečný odpad a
vyřazené elektrozařízení.
Větve stromů a keře ukládejte prosím na označená místa vedle
kontejnerů, ostatní bioodpad do kontejnerů na obvyklých stanovištích
– ne v pytlích vedle velkoobjemových kontejnerů !!!

Možnost využívání sběrného dvora v Klatovech
Členstvím naší obce ve společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o, máte
možnost celoročně zdarma využívat pro uložení veškerého odpadu
sběrný dvůr v ulici Dr. Sedláka v Klatovech.
Provozní doba sběrného dvora:
Období:

duben - říjen

listopad - březen

pondělí – pátek

12:00 – 19:00

11:00 – 18:00

sobota

14:00 – 19:00

11:00 – 17:00

neděle

14:00 – 20:00

14:00 – 17:00

A ještě upozornění nepoučitelným „paličům“ listí a větví,
kteří otravují nejen ovzduší v obci ale hlavně život svým
sousedům
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BEZDĚKOV

č. 3/2014
kterou se stanovuje zákaz spalování suchých rostlinných materiálů
v obci Bezděkov
Zákaz spalování rostlinných materiálů
(1) Za účelem ochrany vnějšího ovzduší před vnášením
znečišťujících látek je v otevřených ohništích zakázáno spalovat
suché rostlinné materiály za účelem jejich odstranění.
(2) Nakládání se suchými rostlinnými materiály je upraveno
v souladu se zvláštním právním předpisem1 a řídí se obecně závaznou
vyhláškou obce Bezděkov č. 1/2010, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Přestupky na úseku ochrany životního prostředí
Přestupku se dopustí ten, kdo porušením zvláštních právních předpisů
o ochraně životního prostředí jiným způsobem, než jak vyplývá z
ustanovení § 21 až 44, zhorší životní prostředí.
Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 Kč.
Ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky
proti pořádku v územní samosprávě
Přestupkem proti pořádku ve věcech územní samosprávy je porušení
povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí a krajů
vydaných na úseku jejich samostatné působnosti.

