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HORNOKRUTSKÝ
OBČASNÍK
Zásadní změny ve svozu a likvidaci odpadů v naší obci
Od 1.8.2020 bude probíhat svoz papíru a plastů z každé
domácnosti. Žluté a modré kontejnery na návsích budou
odstraněny.
Od 1.9.2020 bude probíhat svoz směsného komunálního
odpadu jednou za 14 dní.

Vážení obyvatelé, vzhledem ke stoupajícím nákladům na svoz
a likvidaci odpadů se Zastupitelstvo obce Horní Kruty rozhodlo
provést změny ve svozu odpadů. Pokud bychom neučinili žádné
kroky, museli bychom výrazně zvýšit roční poplatek za směsný
komunální odpad. Ani to by nestačilo, vybrané poplatky jen
částečně pokryjí celkové náklady a tak představují výraznou
položku v obecním rozpočtu. Cílem změn je snížení množství
směsného komunálního odpadu a vyšší podíl vytříděných
odpadů.
Od 1. srpna 2020 budou zrušeny kontejnery na papír a plast na
návsích a místo nich bude sběr papíru a plastů probíhat ze všech
domácností v obci. Tento svoz bude probíhat 1x měsíčně.
Vzhledem k této změně by si všichni poplatníci měli pořídit
dvě 240l popelnice – modrou a žlutou, do kterých budou tyto
odpady ukládat. 1 x měsíčně, dle harmonogramu, je vyvezou na
okraj komunikace stejně tak, jako to nyní dělají s černými
popelnicemi na směsný komunální odpad.
Zastupitelstvo rozhodlo, že obyvatelům na nákup těchto nádob
přispěje. Pro každý objekt, kde je přihlášena osoba k trvalému

pobytu můžete do 30.9.2020 zakoupit 1 ks popelnice za 500,Kč. Celkem tedy 1000,-Kč za obě dvě popelnice. Ostatním
poplatníkům, kteří nemají trvalý pobyt v obci, budou nádoby
prodávány za nákupní cenu tj. 1058,-Kč/1 ks popelnice, celkem
tedy 2116,-Kč za obě popelnice. Jedná se o nádoby z kvalitního
plastu dodávané společností NYKOS a.s. Na trhu lze sehnat
levnější popelnice, které ale nemusí být z kvalitních materiálů a
po celoročním stání venku se často i při opatrné manipulaci
rozpadnou. Samozřejmě i kvalitní popelnice se může při vývozu
poškodit. Pokud budete mít popelnici dodanou obcí, svozová
firma Vám ji bez problémů vymění. V těchto případech volejte
call centrum NYKOS tel. 702 208 250.
Popelnice se nevejdou do menších aut a tak bude obec zdarma
zajišťovat rozvoz popelnic do všech vesnic. Po uhrazení
poplatku se na Obecním úřadě v Horních Krutech domluvíte,
zda si popelnice rovnou odvezete, nebo zda si je chcete nechat
přivézt.
Toto opatření by mělo zvýšit komfort všech obyvatel při třídění
odpadů a mělo by zajistit menší množství směsného
komunálního odpadu.
Od 1.9.2020 bude probíhat svoz směsného komunálního
odpadu (černé popelnice) jen 1 x za 14 dní. Popelnice budete
přistavovat stejně, jako dosud, nejpozději do středy 6:00 hod.
První týden v měsíci bude probíhat svoz tříděného odpadu. Ve
středu bude probíhat svoz plastů a v pátek svoz papíru.
Živnostníci a firmy si mohou svoz tříděného odpadu (stejně
jako to nyní dělají se směsným komunálním odpadem) smluvně
dojednat se svozovou firmou NYKOS a.s. Kontakt: Jitka
Weidenhofferová, tel. 728 749 643.
Pouze pro bytovky: Vzhledem k omezenému prostoru a
problémům s umístěním popelnic by u každé bytovky měly být
místo barevných popelnic kontejnery. Každá bytovka/vchod by
si měla pořídit vlastní kontejner na papír a plasty. Obec tyto
kontejnery do 30.9.2020 nabízí pro SVJ za zvýhodněných
podmínek: 2000Kč / kontejner 1100l. Celkem tedy 4000Kč za
oba kontejnery. Po rozpočítání na 4 byty budou náklady na
pořízení kontejnerů 1000Kč/byt, tedy stejné jako pro ostatní
obyvatele.
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Co dělat, pokud budu mít
odpadů více?
Určitě nechceme, aby odpady končily jinde než v popelnicích
a tak, pokud budete mít jednorázově více odpadů, můžete je
buď odvézt do sběrného dvora ve Ždánicích nebo si zakoupit
na obecním úřadě pytle a ty dát spolu s popelnicí před Váš
dům ve svozový den. Pozor, musí to být pytle s logem firmy
NYKOS, které jsou k zakoupení na obecním úřadě, jiné pytle
nebudou vyvezeny.
Aktuální ceny pytlů:
pytel na směsný komunální odpad
modré pytle na papír
žluté pytle na plasty

35,- Kč/1 ks
58,- Kč/10 ks
58,- Kč/10 ks

Pokud jste větší rodina nebo máte z nějakého důvodu trvale
větší množství některého druhu odpadu, můžete si zakoupit
další popelnici. To doporučujeme hlavně u rekreačních
objektů, kde se pytle mohou poškodit, zvířata je často roztrhají
a pak se odpadky rozlítají do okolí.
Aktuální ceny popelnic:
černá 120l (k zakoupení v NYKOS Ždánice): 932,-Kč/ks
černá 240l (k zakoupení v NYKOS Ždánice): 1089,-Kč/ks
žlutá 240l (do 30.9.2020 lze zakoupit na obecním úřadě
s dovozem zdarma domů): 1058,-Kč/ks
modrá 240l (do 30.9.2020 lze zakoupit na obecním úřadě
s dovozem zdarma domů): 1058,-Kč/ks

Další kontejnery na sklo a
kovy
Aby byla zajištěna možnost třídění všech druhů odpadů ve
všech místních částech, budou do Přestavlk a na Březinku
přidány kontejnery na sklo a kovy. Tyto kontejnery budou
přidány i do Bohouňovic II k rybníku a do Horních Krut k
odbočce do mateřské školy. Pak už by tyto kontejnery měli
mít všichni obyvatelé v příjemné docházkové vzdálenosti.
Prosím využívejte je. Sklo i kovy jsou surovina, která by
neměla skončit na skládce.

Harmonogram svozů
Svozové dny platné od 01.08.2020
Směsný komunální odpad – od 1.9. každá sudá
středa
Papír - první pátek v měsíci
Plast - první středa v měsíci
5.8.2020
středa
SKO
Plast
7.8.2020
pátek
Papír
12.8.2020
středa
SKO
19.8.2020
středa
SKO
26.8.2020
středa
SKO
2.9.2020
středa
SKO
Plast
4.9.2020
pátek
Papír
9.9.2020
středa
16.9.2020
středa
SKO
23.9.2020
středa
30.9.2020
středa
SKO
2.10.2020
pátek
Papír
7.10.2020
středa
Plast
14.10.2020
středa
SKO
21.10.2020
středa
28.10.2020
středa
SKO
4.11.2020
středa
Plast
6.11.2020
pátek
Papír
11.11.2020
středa
SKO
18.11.2020
středa
25.11.2020
středa
SKO
2.12.2020
středa
Plast
4.12.2020
pátek
Papír
9.12.2020
středa
SKO
16.12.2020
středa
23.12.2020
středa
SKO
30.12.2020
středa
Popelnice musí být přistavena den před svozovým dnem (tj.
úterý / čtvrtek večer), nebo ráno v den svozu (tj. středa /
pátek) nejpozději do 6:00 hod.
Harmonogram doporučujeme vystřihnout a vyvěsit na lednici
nebo jiné vhodné místo, kde bude na očích, ať svoz
nezmeškáte.
V případě nejasností se neváhejte obrátit na obecní úřad
Horní Kruty tel. 321 796 921.

Ing. Lucie Sepekovská, místostarostka
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