ZNÁMKY NA POPELNICE
NA SMĚSNÝ ODPAD NA ROK 2021
Oznamujeme Vám, že známky na popelnice za směsný odpad na rok 2020 končí svou
platnost dnem 31. 1. 2021. Do této doby Vám bude z Vašich popelnic u Vašich domů odpad
KUKA vozem odvážen. Pokud si do této doby nezakoupíte a na popelnice nevylepíte
nové známky pro rok 2021 ( jsou platné od 1.1.2021 do 31.1.2022), nebude od února 2021
směsný odpad od Vašich domů odvážen.

Nové známky si můžete zakoupit a vyzvednout osobně na Obecním úřadu v
Horním Skrýchově č.p. 5 každé úterý od 13.00 do 18.00 hod.
Cena za známky na popelnice je 450,- Kč za osobu starší 10 let. Děti do 3 let věku a
důchodci nad 70 let věku jsou od platby osvobození, na děti od 3 do 10 let poskytuje OÚ
slevu 100,- Kč, tj. platí 350,- Kč za rok. Odvoz popelnic pravidelně každý pátek.

PODMÍNKY SBĚRU TŘÍDĚNÉHO
ODPADU V ROCE 2021
Poplatky za sběr tříděného odpadu nadále hradí ze svých zdrojů Obec Horní Skrýchov.
Tříděný odpad plasty, papír a sklo lze odkládat do
připravených kontejnerů (žlutý - plasty a nápojové kartony; modrý - papír a kartony;
zelený - sklo) stojících u domů p. Kouby, p. Korose, p. Demala a na návsi za podmínek:
a) maximálně snížit objem ukládaných materiálů, tj. plastové láhve, nápojové kartony i
obalové kartony před uložením do kontejnerů sešlapat.
b) neznečisťovat okolí kontejnerů, tj. pokud při ukládání do kontejneru něco vytrousíte
na zem, nenechte to ležet, ale seberte to a uložte do kontejneru.
c) pokud je příslušný kontejner plný za žádných okolností nesmíte ukládat odpad mimo
kontjnery. Pokud odložíte cokoliv mimo kontejnery může to být považováno za přestupek
proti veřejnému pořádku (znečisťování veřejného prostranství) i když bude odpad
úhledně svázán či zabalen. Takový odpad nebude odvezen a Vám hrozí pokuta.
Ideálně je potřeba si kontejner předem prohlédnout zda je v něm místo a pak teprve
dovézt odpad k uložení, a nebo, když je již kontejner plný odvéz odpad zpět domů a
počkat až bude kontejner vyvezen. Termíny vývozu jsou uvedeny na přístřešcích.
Kovy, elektro a vraky strojů včetně automobilů vykupuje společnost EKOPRON METAL v
Jarošovské ul. č. 1177/II (za autosalonem AR servis) směrem ven z města)
Biologický odpad je možno ukládat na shromaždišti v lese za zastávkou JHMD v Horním
Skrýchově, odkud je odvážen do kompostárny Nouza v Dolní Pěně.
Stavební ssuť je možno za poplatek ukládat na skládce Fedrpuš V Jindřichově Hradci za
městem směrem na Novou Bystřici
Velkoobjemový odpad lze odložit 2x ročně bezoplatně do kontejneru na návsi v Horním
Skrýchově. O jarním i podzimním přistavení kontejneru OU předem informuje.
Nebo jej lze okamžitě za poplatek odložit na skládce Fedrpuš.
Za OÚ Horní Skrýchov Zdeněk Turyna, místostarosta

