Obec Ondřejov, Choceradská 62, 251 65 Ondřejov, tel.: 312315358,
email: podatelna@obecondrejov.cz, www.obecondrejov.cz, IDDS: 74wb52n
Vážení spoluobčané,
přicházíme s nabídkou, jak co nejkomfortněji třídit odpad – abyste ho nemuseli nikam vozit,
aby nekončil v černých popelnicích nebo u cest. A navíc ulevíme sběrným místům v obci.
V průběhu roku 2021 (druhá polovina roku 2021) bude zaveden systém „door to door“.
Door to Door systém svozu odpadu znamená svoz tříděných složek odpadu - papíru, plastů a
bioodpadu - přímo z domácností – tedy ze stávajících svozových míst pro SKO. Každé stávající
svozové místo má možnost požádat o přidělení odpovídajících nádob. Nádoby na tříděný sběr
se přidělují ke stávající nádobě na SKO a pouze těm skupinám poplatníků, kteří mají řádně
zaplacen poplatek za likvidaci odpadu, jsou na trase svozu a kteří požádali o tento systém
na Obecním úřadě. Nejdříve budeme uspokojovat poptávku trvale žijících občanů, poté i při
zájmu vlastníky rekreačních objektů. Skupina poplatníků z jednoho svozového místa se
prostřednictvím plátce za odpad může rozhodnout, zda-li si objedná jednu nádobu na plast,
jednu nádobu na papír, jednu nádobu na bio odpad, popřípadě kombinaci výše uvedených
nádob. Současně se zavedením Door to Door systému bude omezen počet kontejnerových
hnízd s nádobami.
Toto je závazná přihláška pro odběr modré, žluté a hnědé nádoby. Svozová firma je po
výběrovém řízené rozveze do každé přihlášené domácnosti (nemovitosti). Objednat si můžete
jen ty nádoby, které skutečně využijete. Vyplněnou přihlášku je nutné odevzdat na Obecní
úřad Ondřejov nejpozději do 31.3.2021.
Přihlášku lze odevzdat osobně na podatelně OÚ Ondřejov, do poštovní schránky OÚ Ondřejov
(před vstupem do OÚ), poslat poštou na adresu OÚ Ondřejov, datovou schránkou (74wb52n)
nebo naskenovanou přihlášku na email podatelna@obecondrejov.cz
PŘIHLÁŠKA K ODBĚRU NÁDOB NA TŘÍDĚNÝ ODPAD – MODRÁ (PAPÍR), ŽLUTÁ (PLAST) A
HNĚDÁ (BIOODPAD) - POPELNICE O OBJEMU 240 litrů
Jméno a příjmení:
adresa odběrového místa:
Údaje o nemovitosti: zaškrtněte jednu z uvedených možností
- rodinný dům

- bytový dům

Žádám o popelnici: *Modrou na papír

- rekreační stavba
*Žlutou na plast

Email:
Telefon:
Podpis:
* Vaši objednávku zakroužkujte
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* Hnědou na bioodpad

