INFORMACE K SYSTÉMU TŘÍDĚNÍ BIOODPADŮ V JESENÍKU – r. 2018
 od 23. března 2018 opět začíná samostatný sběr bioodpadů od občanů Jeseníku
 občané zapojení do systému třídění bioodpadu (při četnosti svozu 1 x 2 týdny) musí mít na
popelnici pro zbytkový odpad vylepenu známku se zeleným pruhem rok 2016 -2020


Datum svozu bioodpadu v roce 2018
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad

23.3.
6.4.
4.5.
1.6.
13.7.
10.8.
7.9.
5.10.
2.11.

20.4.
18.5.
15.6.
27.7.
24.8.
21.9.
19.10.
16.11.

29.6.

 speciální hnědá plastová popelnice na bioodpady je zapůjčena zdarma občanům, kteří bydlí
v rodinných a menších bytových domech
 pokud objem popelnice nestačí, lze bioodpad připravit ke svozu do otevřených pytlů o takové
hmotnosti, aby je občan sám dokázal zvednout do výše ramen!!!
 všem ohlášeným osobám zapojeným do systému je městem poskytnuta vybraná sleva na
poplatku jen při zvolení četnosti vývozu popelnice 1 x za 2 týdny (různé slevy nelze sčítat!)
 občané, kteří se chtějí nově zapojit do systému, musí podepsat v technických službách
smlouvu o výpůjčce nádoby a vyplnit ohlašovací povinnost, kde uvedou všechny členy
domácnosti, kteří uvedenou nádobu budou využívat
 zvolí si četnost vývozu zbytkového komunálního odpadu z klasické popelnice (1 x týdně nebo
1 x za 2 týdny = sleva; vývoz pak probíhá v opačný týden než svoz bioodpadu)
 v zimním období, tj. po 16. 11. 2018 do 22. 3. 2019 se bioodpady nesvážejí a v této době
probíhají vývozy zbytkového komunálního odpadu z klasických popelnic pro všechny občany
1 x týdně, a to v běžné svozové dny
 pro odložení většího množství bioodpadů nebo rozměrných kusů je určen sběrný dvůr na ulici
Otakara Březiny (u areálu Technických služeb Jeseník a.s.)
o provozní doba sběrného dvora

v Jeseníku 22. 2. 2018

pondělí 14.00 – 19.00
středa 08.00 – 18.00
pátek 12.00 – 18.00
sobota 08.00 – 16.00

