Vážení spoluobčané,
dovolte nám Vás prostřednictvím tohoto informačního letáku seznámit s
nadcházejícími změnami v provozování a umístění sběrného místa
komunálního odpadu v obci Borotín.
Od 1. 9. 2022 dojde ke ZRUŠENÍ sběrného místa komunálního odpadu u
Chomoutovy Lhoty a bude nahrazeno nově zřízeným sběrným místem v
areálu bývalého zemědělského družstva v Borotíně.
K nově zřízenému sběrnému místu je vybudován samostatný příjezd za
čerpací stanicí Borotín. (viz mapa)

Pro bližší informace o provozu, přijímaném odpadu, podmínkách a pod.
otočte na druhou stranu.
Detailní informace o systému odpadového hospodářství najdete na
webových stránkách obce - Úřad - Vyhlášky (obecně závazná vyhláška
městyse o stanovení obecního systému odpadového hospodářství).

! UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY !

ZMĚNA SBĚRNÉHO MÍSTA KOMUNÁLNÍHO
ODPADU V BOROTÍNĚ

JAKÝ ODPAD SE SMÍ NA SBĚRNÉ MÍSTO VYVÁŽET?
Na sběrné místo komunálních odpadů bude možné vyvážet všechny níže zmíněné
druhy odpadů. Na místě budou umístěny viditelně označené kontejnery i s popisem
daného odpadu, který do něj patří.
Biologické odpady,
Papír,
Plasty (včetně PET lahví),
Nápojové kartony,
Sklo,
Kovy,
Objemný odpad,
Směsný komunální odpad,
Elektrozařízení,
Baterie.

JAKÝ ODPAD NEBUDE NA SBĚRNÉM
MÍSTĚ PŘIJÍMÁN?
Nebezpečné složky komunálního odpadu svoz zajišťován minimálně dvakrát ročně na
předem vyhlášených přechodných stanovištích
Pneumatiky
Stavební suť

KDY BUDE MOŽNÉ SBĚRNÉ
MÍSTO VYUŽÍVAT?
Nové sběrné místo bude uvedeno do provozu
1. 9. 2022 a plně převezme všechny funkce
stávajícího sběrného místo u Chomoutovy Lhoty.

PROVOZNÍ DOBA:

letní provoz 1.4 .- 31.10.

Pá: 14:30 - 17:30
So: 8:30 - 12:30

zimní provoz 1.11. - 31.3.

Pá: 14:30 - 16:30
So: 8:30 - 12:30

BUDE MOŽNÉ DÁLE
VYUŽÍVAT I SBĚRNÉ MÍSTO
U CHOMOUTOVY LHOTY?
S uvedením do provozu nového
sběrného místa v Borotíně
bude zcela zrušen provoz
starého sběrného místa a
nebude povoleno jej dál k
účelům vývozu komunálního
odpadu
využívat.
Prosíme
všechny občany aby toto
pravidlo dodržovali. Porušení
bude považováno za přestupek
dle § 47 odst. 1 písm. i). zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Znovu upozorňujeme občany, že hnědé popelnice na biodpad, které budou
přetíženy nebudou vyváženy.
Děkujeme
občanůmzazaspolupráci
spolupráci
a dodržování
Děkujeme všem
všem občanům
a dodržování
pravidel nového
pravidel novéhosběrného
sběrného
místa
komunálních
odpadů.
místa
komunálních
odpadů

