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Pokyny k zapůjčení popelnic na odkládání biologicky rozložitelných
odpadů
Město Hranice nakoupilo popelnice (240 l) na sběr biologicky rozložitelného odpadu, na
které získalo 85% finančních prostředků z dotace.
Tyto popelnice obdrží občané, kteří jsou vlastníky, či nájemci nemovitosti (rodinného domu)
v Hranicích a místních částech Drahotuše, Slavíč, Velká, Rybáře, Valšovice a Lhotka. Jedná
se o nemovitosti, kterým je v současnosti zajišťován svoz směsného komunálního odpadu.
Tyto popelnice budou složit občanům k třídění biologického odpadu z domácnosti rostlinného
původu a zbytků zeleně ze zahrad.
Do popelnic je možné ukládat listí, trávu, zbytky ovoce a zeleniny, zbytky rostlin, piliny,
dřevní štěpky z keřů a větví stromů (nikoliv celé větve !), spadané ovoce apod.
Do popelnic není možné ukládat mrtvá zvířata, zbytky masa, kostí a potraviny vyrobené
s použitím masa a mléčných výrobků. Do popelnic není možno ukládat dlouhé a rozměrné
kusy větví a větve o větším průměru než 100 mm.
Občané tyto popelnice bezplatně získají k užívání od města Hranic na základě
uzavřené smlouvy o výpůjčce, která je přiložena k vyplnění identifikačních údajů
vypůjčitele (jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefon) a k podpisu.
Na základě předání vyplněné a podepsané smlouvy o výpůjčce ze strany vypůjčitele
(občana) si vyzvědněte popelnici

na zdravotním středisku v Drahotuších, nám. Osvobození 48
dne 12.8.2019 od 14,00 do 17,00 hodin
dne

17.8.2019 od 9,00 do 11,00 hodin

Starší spoluobčané a občané, kteří si nemohou ve stanoveném termínu vyzvednout
popelnici, mohou do schránky na osadním výboru vhodit podepsanou smlouvu o výpůjčce
popelnice nejpozději do 9.8.2019, která jim bude dne 12.8.2019 (nebo dle dohody s osadním
výborem) postavena ke vchodu do nemovitosti.Další informace u předsedy osadního výboru
paní Vlasty Zapatové.
Občanům, kterým nevyhovuje daný termín dodání popelnice, bude stanoven náhradní termín
a postup předání, který bude zveřejněn na úřední desce města a nástěnce v místní části,
popř. rozhlasem.

Po předání 80% všech městem Hranice nakoupených popelnic na ukládání biologického
odpadu občanům, bude zahájen svoz těchto popelnic, a to ve 14 denních intervalech.
Zahájením svozu popelnic na ukládání biologického odpadu bude upraven svoz popelnic na
směsný komunální odpad na 14 denní interval.
Termíny svozu jednotlivých druhů odpadů bude zveřejněn na úřední desce města a
nástěnce v místní části, a naleznete ho na webových stránkách společnosti Ekoltes Hranice
a.s.
Žádáme tímto občany o dodržení termínu převzetí tak, aby mohl být zahájen svoz
popelnic na ukládání biologického odpadu zahájen v co nejbližší době.
V případě dotazů na danou problematiku se obraťte na referentku odboru správy majetku
MěÚ Hranice Mgr. Kateřinu Cyžovou, kontakt: 581 828 239, 778 403 762.

