Změny v ukládání
odpadů od 01.09.2012
Vážení spoluobčané,
od 01.09.2012 máte možnost v areálu „ sběrného místa“ ukládat tento odpad:
Nově přijímané odpady: motorové, převodové a mazací oleje, obaly obsahující zbytky
nebezp.látek, olejové filtry, tkaniny, ochranné oděvy znečištěné nebezp.látkami, zářivky,
barvy, tiskařské barvy, lepidla, biologicky rozložitelný odpad, jedlé oleje a tuky.
Nadále přijímané odpady: elektrospotřebiče ( nerozebrané), nadměrný odpad směsný, suť
( pouze v omezeném množství – max. malý vozík), baterie, čistý textil , obuv a hračky
Bližší informace na modré ceduli, umístěné v areálu „sběrného místa“.
Toto místo mohou využít obyvatelé obce Čeradic a místních částí Větrušice a Kličín, to
znamená fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na území obce (na SD se prokáží OP), a
fyzické osoby, které vlastní stavbu na území obce určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, které jsou zapojeny do systému nakládání s odpady v obci (na SD se prokáží
smlouvou s obcí o odstraňování odpadů) a mají v předepsaném termínu zaplaceny
poplatky za odvoz komunálního odpadu!!!
Odpad bude od občanů přijímán zdarma.
Provozní doba :
Středa
: od 800 hod. do 1500 hod.
První sobota v měsíci : od 800 hod. do 1200 hod.
STÁTNÍ SVÁTKY ZAVŘENO !!!
Odkládání tříděného odpadu: žlutý kontejner – pouze pet lahve (zmáčknout)
modrý kontejner – pouze „ čisté“ kartony, papíry, noviny
zelený kontejner – bílé a barevné sklo ( bez obsahu)
hnědý kontejner – listí, tráva, rostliny, ovoce, zelenina
Kontejnery jsou umístěné na návsi, u rybníka, nad parkem a u sběrného místa, dále
v obcích Kličin je stanoviště u kaple a v obci Větrušice u rybníka.
Dále na OÚ zdarma : žluté pytle – ostatní plasty,např. plastové hračky, plastové
nádobky ze šamponů, sprcháčů, čističů, jarů….,
čisté kelímky od jogurtů…
- polystyren, igelitové obaly
červené pytle – tetra pack – vymyté krabice od mléka, džusů…
šedé pytle – drobné kovy, vymyté plechovky, zátky, spreje…..
OÚ přispívá : na kontejnery na suť i směsný odpad přistavený přímo k domu dopravou,
občan si zaplatí obsah kontejneru - skládkovné.

V Čeradicích dne 20.8.2012

Informace doplněny dne 9.12.2020

Vladimíra Chybová
starostka obce

