Informace občanům
V místních částech Nechanic a v Nechanicích v Hrádecké ulici na výjezdu ve směru Hrádek
jsou umístěny ORANŽOVÉ KONTEJNERY na biologicky rozložitelný odpad rostlinného
původu: posekanou trávu, listí, seno, spadané ovoce, odpady ze zeleniny, kůra, posekané
křoviny, ořezané části stromů, drobný odpad ze zpracování dřeva, ovoce, zelenina aj. Stejný
kontejner je umístěn ve Starých Nechanicích za hasičskou zbrojnicí.
------------------------------------------------------------------------------------------------Na místních hřbitovech Nechanice, Suchá, Lubno jsou umístěny taktéž ORANŽOVÉ
KONTEJNERY na biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu do kterých lze
odkládat rostlinný odpad ze hřbitova např. zvadlé – suché květiny a rostliny, chvojí, zeminu
z květináčů, plevel, ořezané drobné části keřů a stromů, posečenou trávu, listí a věnce slaměný korpus bez umělých přízdob a kovových drátků.
Odpad, jako např. rozbité sklo a rozbité skleněné vázy prosím odložte do popelnice označené
SKLO.
Ostatní odpad, jako např. plastové kalíšky po svíčkách, květináče, umělé přízdoby a drátky
prosím odložte do popelnice označené OSTATNÍ ODPAD.
Prosíme občany, aby se snažili odpad ze svých hrobů řádně vytřídit do těchto nádob.
------------------------------------------------------------------------------------Dále upozorňujeme občany, že na stanovišti nádob na tříděný odpad na parkovišti u firmy
BET ve Školské ulici je šedý kontejner na ukládání drobného kovového odpadu např.
plechovek.
------------------------------------------------------------------------------------Na stanovišti v Suché u bývalé hasičárny, ve Starých Nechanicích na návsi a v Nechanicích
na stanovišti u firmy BET ve Školské ulici a na stanovišti u Kulturního domu jsou umístěny
kontejnery na drobný elektroodpad např. DVD, žehličky, varné konvice, vysavače, mlýnky,
topinkovače, hodiny, váhy, vrtačky a malé elektrické ventilátory.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Použitý nepotřebný starý textil, oděvy, obuv, ložní prádlo aj. lze uložit do přistavených
kontejnerů Diakonie Broumov nebo TextilEco a.s., Praha, které jsou umístěny na stanovištích
Lubno, Staré Nechanice, Suchá a v Nechanicích na stanovišti u firmy BET ve Školské ulici a
na stanovišti u Kulturního domu.
Nebezpečný odpad je likvidován formou mobilního svozu a to 2x ročně /jaro, podzim/.
Přesný termínu svozu je včas oznámen.
Na případné dotazy ohledně ukládání domovního odpadu odpoví :
Květoslava Beerová
odbor výstavby a životního prostředí, MěÚ Nechanice

tel.:498773818, e-mail:ekologie@nechanice.cz

