!!ZMĚNA od 7.5.2021!!! - kontejnery na bioodpad v lokalitě „Na Kukli"
OÚ Křenice oznamuje, že na základě obdržených věcných podnětů od občanů žijících v lokalitě „Na
Kukli“ byla přijata opatření, která ve výsledku upravují původní model přistavování kontejnerů na
biiodpad do této lokality.
Kontejnery do této lokality budou nově přistavovány každý týden (vždy na víkend), kdy jejich
navážení bude probíhat během pátku a jejich odvoz pak proběhne v průběhu následujícího pondělí.
V lokalitě budou k dispozici celkem 3 stanoviště (vždy s jedním kontejnerem) a to :
- v ulici Třešňová, u č.p. 444 - původní stanoviště
- v ulici Třešňová, u č.p. 413 (u trafostanice) - nové stanoviště
- v ulici Trnková, naproti č.p. 462, resp. 461 – nové stanoviště
Současně s tímto Váš žádáme o striktní dodržování níže uvedeného seznamu, ve kterém je
uvedeno co je možno do těchto kontejnerů na bioodpad vyhodit a co tam v žádném případě nepatří
a v neposlední řadě Vás prosíme i o důsledné dodržování pořádku kolem kontejnerů.
Děkujeme za všechny Vaše věcné podněty a připomínky.

OÚ Křenice.

Do kontejneru na bioodpad patří:
- tráva, listí, ovoce
- zbytky ovoce a zeleniny
- čajové sáčky, kávová sedlina
- zbytky rostlin
- košťály
- štěpka z větví keřů
- malé větve do průměru 3cm a délky 1m
- piliny, hobliny, kůra
- seno, sláma

Do kontejneru na bioodpad NEPATŘÍ:
- všechny typy sáčků, sklo, kamení
- obalové materiály
- kosti, maso, kůže
- tuky, oleje, mastnoty
- mléčné výrobky
- zbytky z kuchyní
- podestýlky od domácích zvířat
- zvířecí exrementy
- peří, chlupy, vlasy
- uhynulá zvířata
- kontaminované piliny, hobliny, kůra
- nebezpečné odpady
- biologicky obtížně rozložitelné materiály
- velké větve vetší než 1m délky a průměru více jak 3cm
(tyto větve je možno dát do celoročně vyhrazeného kontejneru na centrálním
kontejnerovém stanovišti v ulici Ke Kůlnám)

