Nakládání s odpady v obci

Po dohodě s provozovatelem Očistného centra (Lipová 230, Horní Maršov) došlo
s platností od 1. 6. 2016 k úpravě otevírací doby pro veřejnost:
V úterý, středu a pátek bude otevřeno od 8,30 do 16 hodin, v sobotu od 8,30
do 12 hodin.

Občané obce, vlastníci nemovitostí atp., mají následující možnosti, jak se
legálně zbavit odpadů:
-

-

-

-

-

-

Směsný komunální odpad: popelnice s časovou nebo jednorázovou známkou,
pytle dodávané svozovou firmou (vše k zakoupení na podatelně obecního
úřadu). Svozový termín pro Horní Maršove je v úterý. Druhá možnost je odpad
odložit rámci v otvírací doby v Očistném centru (aktuálně za poplatek 3,63
Kč/kg – tj. 3,- Kč + 21% DPH).
Velkoobjemový směsný komunální odpad: (tj. to, co patří do popelnice, ale
nevejde se tam): V otvírací době do očistného centra (za poplatek 3,0 Kč/kg).
Plasty: do žlutých pytlů (k zakoupení na obecním úřadě za 5Kč/ks). Tyto pytle
dát k popelnicím tak, aby je pracovníci obce mohli každé úterý ráno odvézt.
Druhá možnost je donést či dovézt v otvírací době do Očistného centra –
nemusí být v zakoupených pytlích (zdarma).
Nápojové kartony (Tetra Pak): do oranžových pytlů (na obecním úřadě
zdarma). Tyto pytle dát k popelnicím tak, aby je pracovníci obce mohli každé
úterý ráno odvézt. Druhá možnost je donést či dovézt v otvírací době do
Očistného centra – nemusí být v zakoupených pytlích (zdarma).
Papír: v krabicích, svázaných balících nebo papírových pytlích dát
k popelnicím tak, aby je pracovníci obce mohli každé úterý ráno odvézt. Druhá
možnost je donést či dovézt v otvírací době do Očistného centra (zdarma, popř.
funguje i výkup).
Sklo: v krabicích, igelitkách, pytlích dát k popelnicím tak, aby je pracovníci
obce mohli každé úterý ráno odvézt. Druhá možnost je donést či dovézt
v otvírací době do Očistného centra (zdarma – jen pro „Maršováky“).
Železný šrot, ostatní druhotné suroviny, baterie: Donést či dovézt v otvírací
době do Očistného centra. Železo a barevné kovy je také možné uložit
k popelnicím – obec sváží každé úterý ráno, bez dalších poplatků. Druhá
možnost je donést či dovézt kovy v otvírací době do Očistného centra (zdarma,
popř. funguje i výkup).
Elektrospotřebiče (pozor – pouze kompletní): Donést či dovézt v otvírací
době do Očistného centra (zdarma).
Biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu: v období duben až
říjen je v prostorech Očistného centra přistaven kontejner, kam lze uvedený
typ odpadu zdarma uložit (v rámci otevírací doby).
Nebezpečný odpad : (nádoby od barev, zbytky chemikálií…) 2 x ročně je
zorganizován odvoz – vždy je na vývěskách, webu a infokanálu zveřejněno
datum a místo kam můžete odpad dopravit (většinou Očistné centrum).
Zbytky léků: je možné odložit v Očistném centru v rámci otevíracích hodin.
Staré ošacení a textilie, obuv: v areálu Očistného centra je instalovaný
speciální kontejner Diakonie Broumov, kam lze uvedené věci zdarma odložit a
zároveň tím pomoci potřebným

Na závěr malé upozornění a vlastně i prosba. V bývalém lomu za ulicí
K Vodovodnímu údolí i v lomu za Kovářskou ulicí směrem na Rýchory se
objevily černé skládky obsahující větve ze střihu plotů i tráva ze zahrad. Jak
je uvedeno výše, všichni mají možnost tyto odpady odkládat zdarma
v Očistném centru, proto upozorňuji, že nejen tyto oblasti budou monitorovány
obcí i pracovníky Správy KRNAP (s možností instalace záznamových zařízení –
fotopastí) a případní hříšníci se pak budou muset zpovídat z přestupku se
všemi nepříjemnostmi k tomu patřícími.
Množí se i stížnosti na pálení komunálních odpadů včetně plastů v lokálních
topidlech. I v tomto případě bude obec hledat možnosti, jak těmto nešvarů
efektivně zabránit a pomoci k udržení dýchatelného vzduchu pro náš všechny.
Věřím, že nic takového nebude třeba – a o to jsem vás chtěl vlastně v úvodu
tohoto odstavce požádat.

Ing. Petr Skalský, tajemník obecního úřadu

