Zpravodaj obce Březí 02/2020
Vážení obyvatelé obce Březí,
několik vět k ukládání bioodpadu u areálu ČOV Březí. Přistavené plastové kontejnery (pravá strana
před ČOV) slouží výhradně k ukládání posečené trávy, listí, drobných větví krácených na patřičnou
míru aby zbytečně nezabíraly prostor kontejneru, spadané ovoce, plevel, zbytky rostlin, zbytky jídla,
štěpku ze zahrad, piliny a hobliny bez obalu v kterém byly přivezeny (plastové pytle apod.).
Do kontejnerů nelze odkládat zkažené maso, uhynulá zvířata, písek, kamení, zbytky řeziva (prkna a
hranoly), pařezy apod.
Levá strana před ČOV slouží k ukládání pouze větví určených ke štěpkování, tzn. větve delší jak 1,5
m do síly 15 cm (menší větvičky nastříhejte na patřičnou délku a odložte do kontejnerů). Větve
ukládejte dle informačních cedulí na místě.
Zvlášť větve z jehličnatých stromů a zvlášť větve s listnatých stromů. Větve se ukládají silnějším
koncem k sobě, neházejte prosím vše na jednu hromadu, jak vám přijde pod ruku (takto odložený
materiál nelze zpracovat).
Na toto místo neodkládejte nic jiného než materiál určený ke štěpkování (např. pařezy, staré dřevěné
ploty, větve obalené drátem, palety, části nábytku apod.)
Doufáme, že tato informace je srozumitelná a přispěje k lepšímu využití a odstranění bioodpadu.
Pokud někdo nemůže těchto pár bodů splnit, prosím neodkládejte zde bioodpad!!!
Místo pro odkládání bioodpadu slouží výhradně občanům, kteří mají na území obce nemovitost.
Svoz nádob s bioodpadem je každý čtvrtek.
Od 4. 2. 2020 je možno v úředních hodinách v budově obecního úřadu Březí zakoupit známky na
svoz komunálního odpadu v roce 2020.
Stočné za rok 2019 bude ve stejné cenové výši jako za rok 2018, tj. 1050,- Kč. Faktury budou
zasílány během měsíce února a března.
Vodné v roce 2020 bude ve stejné výši jako v roce 2019, tj. 65,- Kč.
Po obci budou rozmístěny odpadkové koše na psí exkrementy. Žádáme vás, abyste výkaly po svých
psích miláčcích sbírali a odkládali do příslušných nádob. Koše budou umístěny v ulici Jana
Nepomuckého u č.p. 165, naproti pomníku padlých, před obecním úřadem, v ulici Podskalí u č. p. 95,
v ulici V Kuťatech na návsi u č.p. 21 a na křižovatce s ulicí Osadní, v ulici Hlavní u kontejnerů na
tříděný odpad, v ulici Ke Hřišti u č. p. 65, v ulici prostřední na křižovatce s ulicí Rynglovka, v ulici
Ke Konzumu před bývalou prodejnou potravin.
V případě uložení ostatků na hřbitově v Březí je nutné mít Souhlas k uložení urny nebo lidských
ostatků. Před uložením urny nebo lidských ostatků je potřeba se obrátit na obecní úřad, který je
správce hřbitova.
Hezké dny,
přeje ZO Březí.

