Nový systém evidence vývozu komunálního odpadu
Vážení občané, chtěli bychom Vás informovat, že od srpna 2021 bude spuštěn
nový systém evidence vyvážených nádob na komunální odpad. Během měsíce
července proto budou nádoby polepeny QR kódy, které budou následně
svozovou firmou načítány a tím tak evidovány v systému.
Z tohoto důvodu žádáme občany, aby ve dnech svozu
komunálního odpadu po celý červenec přistavili své
nádoby již v brzkých ranních hodinách, nejlépe den
předem a nechali před svými domy až do večerních
hodin. Zástupci MÚ Štramberk a technických služeb
budou během těchto svozových dnů nádoby na
komunální odpad polepovat. Aby bylo jasné, která
popelnice komu náleží, prosíme, aby občané své
nádoby označili
viditelně číslem popisným. Dále sdělujeme, že počet nádob je závislý na počtu lidí hlášených
k trvalému pobytu na dané adrese. To znamená, že na 5 osob přísluší 1 nádoba na komunální odpad
(s ohledem na jednotlivé domácnosti respektive bytové jednotky, tzn. 1 popelnice na 5 osob v jedné
domácnosti). Nádoby, které nebudou označeny QR kódem nebudou od 1. 8. 2021 vyváženy
svozovou firmou. Proto žádáme občany, aby si v průběhu července zkontrolovali své nádoby a
v případě, že nálepku s QR kódem nenajdou, aby kontaktovali odbor životního prostředí na tel.:
556 840 609 nebo 737 286 429, kde se dohodnete na dalším postupu. Výlepy QR kódů proběhnou
14.7., 28.7. Poslední možnost dořešení QR kódu bude v týdnu od 19. - 23. 7. 2021.
Důvodem zavedení tohoto systému vývozu komunálního odpadu je to, že budeme mít větší možnost
evidence komunálních odpadů, čímž nám vzniká možnost zefektivnit systém a snad i snížit náklady.
Po zkušebním režimu by se tyto údaje měly stát podkladem pro fakturaci.
Upozorňujeme občany, že svozový den je každý sudý týden ve středu. Z toho důvodu prosíme o
dodržování uvedené doby. Doporučujeme vystavování sběrových nádob již večer před dnem svozu.
Doba průjezdu svozového vozu není nikdy stejná. Předejdete tím eventuálním potížím s nevyvezením
nádoby.
Majitelé rekreačních objektů, chat, chalup, zahrad, kteří využívají pytlový svoz, žádáme, aby
kontaktovali odbor životního prostředí na shora uvedených kontaktech, pro dohodu dalšího postupu.
Děkujeme za spolupráci. ☺

