INFORMACE K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V OBCI RAZOVÁ
Děkujeme, že jste součástí inteligentního systému nakládání s odpady. Máme tak
společně možnost snížit produkci komunálního odpadu a vytříděných složek, které
jsou následně vhodné pro další zpracování. Tímto společně přispějeme
k menšímu negativnímu vlivu na životní prostředí a snížení vlastních nákladů.
a/ Abychom byli ještě úspěšnější a náklady se v naší domácnosti snížily
ještě více, je potřeba:
- sešlapávat odpad v nádobách co nejvíce, tak abychom snížili počet vývozů
(týká se všech složek komunální odpad, plast i papír)
- do žluté nádoby určené na PLAST vyhazovat pouze to co tam patří (fólie,
sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a
kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od
spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů, polystyren,
tetrapaky atd.) . Nevhazovat plasty hodně znečištěné, např. s kusy jídla. Ne vše
co obsahuje v obalu plast patří do plastů. Třídící linky zvyšují platby za likvidaci
a nebo přímo odmítají ke zpracování odpady kdy je procento nepoužitelné složky
dlouhodobě vysoké.
- do modré nádoby určené na PAPÍR vyhazovat suché papírové obaly - mokré
nelze dále zpracovat
b/ Co konkrétně ovlivňuje výši nákladů za odpady v domácnostech?
 hmotnost komunálního odpadu a jeho počet vývozů - čím méně tím lépe
 hmotnost plastu a papíru - čím vyšší množství vytříděných složek tím lépe
ALE za vývozy se platí, tedy je potřeba se snažit třídit s co nejnižším počtem
vývozů
 do základu poplatku nás všech se dále započítává náklad za likvidaci
a ukládání odpadu na BIO, SKLO, KOV a velkoobjemový odpad, odpad
z veřejné sítě všech odpadových složek.
Děkujeme, že žijeme ve zodpovědné obci, kde se nám tento systém podařilo
zrealizovat. Již letos se většině z nás snížili poplatky, (díky snížení množství
smíšeného komunálního odpadu), odlehčili jsme přírodě a můžeme se radovat
z toho, že je na veřejných prostranstvích více uklizeno.
Termíny jednotlivých svozů odpadů jsou uvedeny v obecním kalendáři,
na www.razova.cz a v tištěné formě na Obecním úřadě Razová.

