Obec Albrechtice nad Orlicí
Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí

POZOR
od 1. 4. 2018
Změna systému nakládání s odpady
v Albrechticích nad Orlicí

IČO 00579106, Bankovní spojení: KB Týniště nad Orlicí č.ú.: 21220571/0100
tel.: +420 494 371 033, 371 425, fax: +420 494 371 425, e-mail: albrechtice@nadorlici.cz

Z důvodu zkvalitnění nabídky poskytovaných služeb občanům Albrechtic nad Orlicí souvisejících
s likvidací odpadů a také z důvodu zvýšení efektivity systému odpadového hospodářství s cílem
snížit produkci směsných odpadů budou od 1. 4. 2018 zavedena následující opatření:
1. Směsný komunální odpad
Změna frekvence svozu směsného odpadu prostřednictvím popelnic:
• od 1. 4. do 30. 11. kalendářního roku bude svoz odpadu probíhat ve čtrnáctidenních intervalech
• od 1. 12. do 31. 3. kalendářního roku bude svoz odpadu probíhat v týdenním intervalu
2. Objemný odpad
S účinností od 1. 4. 2018 nebude Obec Albrechtice nad Orlicí hradit poplatky za likvidaci objemného
odpadu vyprodukovaného občany obce. Občané budou moci i nadále předávat objemný odpad na Překládací stanici a sběrném dvoře odpadů Albrechtice nad Orlicí, společnosti ODEKO, (dále jen „překládací
stanice“), avšak za úhradu dle platného ceníku.
Od 1. 4. 2018 bude možné bezplatně odevzdat nábytek, koberce, linolea a matrace v hospodářském
dvoře na návsi (bývalý statek pana Bartoně).
Otevírací doba hospodářského dvora bude sobota 9.00 - 12.00 hodin.
3. Biologický odpad
Zavedení sběru biologických odpadů prostřednictvím nádob z domácností:
• od 11. 4. do 30. 11. kalendářního roku bude biologický odpad z domácností svážen bezplatně ve čtrnáctidenním cyklu (jeden týden směsný odpad, druhý týden bioodpad),
• sběr odpadu bude probíhat prostřednictvím nádob - hnědé popelnice 240 litrů s označením „BIO
ODPAD“,
• nádoby bude možné zakoupit za zvýhodněnou cenu 200,- Kč/kus od obce, úhradu lze provést osobně do pokladny obecního úřadu, nebo na účet obce číslo 21220571/0100 s uvedením variabilního
symbolu (číslo popisné) a do textu pro příjemce platby uveďte své jméno a příjmení, popelnici Vám
dodá do domu obecní úřad, případně si ji budete moci při platbě odvést z obecního úřadu osobně,
• tímto způsobem lze likvidovat bioodpad - trávu, květiny, další zbytky rostlin, listí, zbytky zeleniny,
ovoce, větve z keřů (nutno zkrátit na cca 20 cm délky),
• větší množství biologických odpadů mohou občané obce i nadále bezplatně odevzdávat také na
překládací stanici,
• od 1. 4. 2018 bude možné silnější větve stromů a keřů bezplatně odevzdávat v hospodářském dvoře
na návsi - otevírací doba sobota od 9.00 - 12.00 hodin.
POZOR - velkoobjemové kontejnery již NEBUDOU na veřejná prostranství přistavovány
4. Nebezpečný odpad
S účinností od 1. 4. 2018 budou moci občané obce bezplatně odevzdávat vybrané složky nebezpečných
odpadů z domácností (ne živnostenský odpad) v hospodářském dvoře na návsi.
Vybrané složky nebezpečných odpadů, které bude možné odevzdat:
• plastové, dřevěné nebo kovové obaly znečištěné nebezpečnými látkami
• olověné akumulátory a nikl- kadmiové baterie a akumulátory
• zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
• kuchyňské oleje a tuky (v nepropustně uzavřených obalech)
• kompletní elektrické spotřebiče a elektronická zařízení
V ostatním zůstává systém nakládání s odpady na území obce Albrechtice nad Orlicí NEZMĚNĚNÝ.

