ZPRAVODAJ OBCE BŘEZÍ
Vážení občané,
svoz bioodpadu v letošním roce bude zahájen 13.4.2017 (čtvrtek) a poslední svoz
bude uskutečněn 7.12.2017. Svoz se bude prováděn vždy ve čtvrtek v lichém týdnu.
Nádobu s odpadem je nutno umístit před dům již ve středu večer (časný ranní svoz).
Svoz bioodpadu z kontejnerů umístěných u ČOV bude odvážen každý čtvrtek. Do
kontejnerů odkládejte pouze bioodpad ( tráva. listí,plevel,ovoce,větve upravené na
velikost aby se vešla do kontejneru) nelze odkládat pařezy, uhynulá zvířata, kosti ani
zkažené maso. Obaly v kterých bioodpad přinesete nevhazujte do kontejnerů.
Svoz nadměrného odpadu se uskuteční 9.4. – 10.4.2017. Kontejnery na tento odpad
budou umístěny na obvyklých místech a to na návsi, u dětského hřiště a u pomníku
padlých. Do těchto kontejnerů odkládejte pouze odpad po vytřídění, který se nevejde
do normální popelnice. Udržujte kolem kontejnerů pořádek.
Dne 6.5.2017 v době mezi 8.35 hod – 8.55 hod. se uskuteční mobilní sběr
nebezpečných odpadů a elektroodpadu. Místo sběru je u obecního úřadu.
Druhy nebezpečných odpadů a ostatních zařízení , které se budou odebírat od občanů:
Olověné akumulátory, lednice, televize, zářivky, staré léky, suché články, monočlánky, olejové
filtry, oleje, odmašťovací přípravky, lepidla, kyseliny, barvy, nádoby od barev, rozpouštědla,
vývojky, ustalovače a ostatní nebezpečné odpady, drobný elektroodpad.
Nebude se odebírat železný šrot, znečištěné stavební materiály a pneumatiky.

V loňském roce se po několikaletém nemalém úsilí podařilo realizovat vodovod v obci
Březí. Do současné doby se ale nepodařilo sehnat ani 35 zájemců o připojení na
vodovodní řad, aby mohlo být vše uvedeno do provozu. Doufáme, že se urychleně
přihlásíte k odběru vody
V minulém roce byl uklizen veřejný prostor za posledním domem č.p. 63 po pravé
straně směrem ne Křenici. Byly odstraněny náletové dřeviny a odstraněna skládka
odpadu. Bohužel dnes je na uklizeném místě opět zakládána černá skládka. Je zde
stavební suť a odložený bioodpad. Prostor opět uklizen. Doufáme, že si uklizeného
prostoru budete vážit a nebude docházet k dalšímu zakládání černých skládek.

Děkujeme všem, kteří poctivě třídí komunální odpad a odkládají ho do určených
nádob. Pro upřesnění uvádíme, že nápojové kartony ( od mléka a jiných různých
nápojů) patří do nádob určených pro sběr plastů ( ne do papíru). Do nádob určených
pro sběr skla nepatří keramika jako jsou vázy, talíře a pod., dále zrcadla, drátěné sklo
a autoskla.
Papírové krabice a plastové láhve před odložením řádně sešlápněte. Nevkládejte jiný
odpad než na jaký jsou nádoby určeny.
Připomínáme, že třídit komunální odpad je povinen každý občan, který se na území
obce zdržuje nebo zde má nemovitost.
Na sběr jedlých olejů je umístěna jedna nádoba u obecního úřadu. Olej do této
nádoby odkládejte v pevně uzavřených PET lahvích. Nevkládejte jiné oleje než jedlé.
Vyzýváme ty občany, kteří ještě neuhradili poplatky za svoz TKO, aby tak neprodleně
učinili a na obecní úřad se dostavili občané, kteří dosud nepřihlásili psy k poplatku.

V poslední době dochází k častým krádežím dřeva z obecních lesů. V důsledku toho
bylo přistoupeno k osazení závor ve vytypovaných místech.

V Březí dne 5.4.2017

Zastupitelstvo obce Březí

