Dolnopěnský občasník
Květen 2015
Vážení spoluobčané,
přicházíme s dalším číslem našeho občasníku a
doufáme, že v něm naleznete pro Vás užitečné
informace.

Železná neděle
10. května 2015 zajišťuje SDH Dolní Pěna a
Obec Dolní Pěna železnou neděli a sběr
elektroodpadu. Nechť občané dají nepotřebný
kovový odpad a nerozmontovaný elektroodpad
(nepotřebné elektrospotřebiče, jako jsou např.
pračky, elektrobojlery, ledničky, mikrovlnky,
monitory, počítače apod.) před dům, kde ho
během neděle dobrovolní hasiči vyzvednou a
spolu s Obecním úřadem zajistí jeho likvidaci.

Kontejner na bioodpad ze zahrádek
Pro letošní sezonu bylo vymezeno místo na
betonové ploše u dětského hřiště směrem na
Kohout, kde je umístěn velkoobjemový kontejner
na sběr bioodpadu rostlinného původu.
Patří sem: tráva, zbytky okrasných květin, listí,
kořeny a listy zeleniny, části větví z prořezávky
stromů a keřů (posekané, nastříhané nebo
zpracované štěpkovačem). Nepatří sem: celé
větve, květináče, odpad z kuchyně, papír, plasty,
guma, železo a samozřejmě veškerý nebezpečný
odpad!

Domácí kompostéry
V měsíci květnu se snad již konečně dočkáme
slibovaných kompostérů. Kompostéry budou
občanům bezplatně zapůjčeny na základě
sepsané Smlouvy o výpůjčce. Prosíme, sledujte
vývěsku Obecního úřadu, kde vás budeme
informovat o termínu, kdy budou kompostéry
připraveny k předání. Pro domácnosti s trvalým
pobytem v Obci Dolní Pěna je určen kompostér o
objemu 900 l a pro zahrádkáře o objemu 453 l.
Výdej kompostérů bude termínově omezen.

www.dolnipena.cz

Kovový odpad
Sběrnou nádobu na kovové obaly najdete na
stanovišti kontejnerů za mostkem naproti
odbočce do sídliště Na Výsluní. Do této nádoby je
možno vkládat prázdné konzervy od potravin
nebo zvířecích krmiv, nápojové plechovky,
kovové tuby, uzávěry, víčka apod. Nevhazujte
sem znečištěné obaly a nebezpečný odpad.

Poplatky za odpad
Dle platné vyhlášky obce poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů platí: …………………………………………………..
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu
určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve
které není hlášena k trvalému pobytu žádná
fyzická osoba.
Jelikož poplatek neuhradili dosud všichni,
připomínáme, že uvedený poplatek je splatný
vždy nejpozději do 30.dubna kalendářního roku,
na který se poplatek vztahuje.

Co vše v obci třídíme
1/ U kaple, směr Horní Pěna
Plasty a nápojové kartony; papír; sklo
2/ Za mostkem proti sídlišti Na Výsluní
Plasty a nápojové kartony; papír; sklo; kovy;
textil, obuv a hračky; potravinářský olej a tuk
3/ U mostu, směr Horní Žďár
Plasty a nápojové kartony; papír; sklo
4/ U kapličky, směr Horní Žďár
Plasty a nápojové kartony; papír; sklo
5/ U staré hospody
Plasty a nápojové kartony; papír; sklo
6/ U hřiště, směr Lokalita Kohout
Bioodpad rostlinného původu
7/ Prostory Obecního úřadu
Drobné elektrozařízení
Obecní úřad Dolní Pěna

Změny v třídění komunálního odpadu
Vážení spoluobčané,
dle novelizace Zákona o odpadech je Obec
povinna
zajistit
místa
pro
oddělené
soustřeďování složek komunálního odpadu,
minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů,
skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů.
Změny souvisí se závazkem Evropské unie v blízké
budoucnosti neukládat odpad na skládky, ale v
maximální množné míře jej třídit a ekologicky
likvidovat. Členské státy EU mají povinnost třídit
kovy od roku 2015 a snížit ukládání biologicky
rozložitelných odpadů na skládky. Z tohoto
důvodu musí také zastupitelstvo obce upravit
Obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce
Dolní Pěna. Nepřijetí této vyhlášky a netřídění
odpadu v rozšířené míře by znamenalo sankce a v
konečném důsledku navýšení ceny za svoz
komunálního odpadu.
K stávajícímu systému třídění přibude sběr
kovu a bioodpadu rostlinného původu. Pro kovy
je v naší obci určena černá plastová nádoba na
stanovišti kontejnerů za mostkem naproti
odbočce do sídliště Na Výsluní. Na sběr
bioodpadu rostlinného původu je přistaven
velkoobjemový kontejner na betonové ploše u
dětského hřiště. Obec navíc poskytne zdarma
občanům domácí kompostéry, abychom snížili
konečný objem bioodpadu, za jehož odvoz a
zpracování musíme platit. Domácí kompostování
představuje stále nejlevnější a nejefektivnější
způsob využití biologicky rozložitelných odpadů
z domácností (v sezoně se o třetinu navyšuje
objem směsného odpadu).
Děkujeme všem, kdo již pravidelně třídí a
pomáhají tak snižovat objem směsného
komunálního odpadu. V současné době peníze
vybrané na poplatcích za odpad pokrývají náklady
za svoz směsného odpadu. Budeme se nadále
snažit, aby se cena známek nezvyšovala, případně
jsme naopak dosáhli snížení poplatků za
komunální odpad.

Jaké podnikneme kroky, aby se vyplatilo
třídit a dosáhli jsme co nejvýhodnější ceny za
svoz odpadu? Budeme vyjednávat s firmami AVE
a EKOKOM (bohužel mají na svoz a zpracování
odpadu v našem regionu monopol), nalezneme
optimální počet a rozmístění kontejnerů na
tříděný odpad, aby byl jejich svoz levnější,
poskytneme občanům domácí kompostéry a
zvážíme, zda by nepomohla změna způsobu
placení směsného odpadu nahrazením ročního
poplatku za osobu placením za jednotlivý odvoz
popelnice.
Závěrem žádáme všechny dolnopěnenské
občany, zahrádkáře a návštěvníky, aby co nejvíce
třídili odpad ne proto, že to nařizuje zákon a
vyhláška, ale proto, že tak výrazně přispíváme k
ochraně přírody (tříděním snižujeme vlastní
ekologickou zátěž životního prostředí).
Zastupitelé obce Dolní Pěna

