ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

BYSTŘIČKA 3/2003
REKONSTRUKCE
ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU
Ve dnech 22. – 25. 4. 2003 bude
probíhat II. etapa rekonstrukce železničního přejezdu. Žádáme občany, aby dbali vlastní bezpečnosti
a pokynů odpovědných pracovníků. Zvlášť žádáme řidiče, aby dodržovali dopravní značení a neztěžovali svými přejezdy práci na rekonstrukci. K návratu do místa svého
trvalého bydliště ze Vsetína využívejte komunikace vedoucí přes
Dušnou a z Valašského Meziříčí
přes Velkou a Malou Lhotu.

VYPOUŠTĚNÍ PŘEHRADY
Informace Povodí Moravy, s. p.
o připravovaném vypuštění nádrže.
Technický stav přehrady Bystřička
vyvolaný již téměř stoletým provozem a všeobecný zájem o zvýšení protipovodňového účinku nádrže vyžaduje provedení celkové rekonstrukce
všech objektů vodního díla. Nyní se na vodním díle provádí podrobný
inženýrsko geologický průzkum a po jeho dokončení bude zpracován
projekt rekonstrukce. Již nyní je zřejmé, že k provedení příslušných prací
bude nutné úplné vypuštění vodní nádrže. Tento stav umožní provést
vybudování injekční štoly v hrázi, výměnu spodních výpustí, odbahnění
nádrže a jiné nezbytné úpravy. Vzhledem k tomu, že vlastní stavební práce rekonstrukce hráze by měly být zahájeny v zimním období 2003-4,
bude nutné koncem tohoto roku provést úplné vypuštění nádrže.

DAŇ Z NEMOVITOSTI
Oficiální hromadné předpisné seznamy daní z nemovitosti byly dodány Finančním úřadem na obecní úřad. Zde jsou k nahlédnutí. Můžete zde
také vyzvednout složenky s příslušnou částkou k uhrazení. Daně by měly
být zaplaceny do 31. května tohoto roku.

ZMĚNA SYSTÉMU LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU
S účinností od 1. května 2003 přechází obec Bystřička na nový systém
likvidace odpadů, a to ve spolupráci s firmou Joga Valašsko s. r. o. O tomto bylo rozhodnuto na 6. veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne
3. 4. 2003 po zvážení nabídek dalších firem zabývajících se likvidací komunálního odpadu. Tento systém by měl zajistit ve spolupráci se všemi
občany přechod na tříděné zpracování odpadů. Za 1 tunu vytříděného
plastového odpadu obdrží obec od firmy Eko-kom 5000 Kč. Na stejném
principu funguje prodej dalšího tříděného odpadu. Mimo odpadu směsného, tímto se rozumí odpad, který je uložen v odpadní nádobě (popelnici). Svozové termíny viz harmonogram na I. pololetí 2003 dále ve zpravodaji. Barevné informační letáky k této problematice budou umístěny ve
vývěsních vitrínách a na internetu (htttp://www.bystricka.cz).
Tímto zanikají dosavadní sběrná místa plastů (koše) a kontejnery.

Právnické osoby (firmy) produkující odpad si zajistí likvidaci odpadu na základě vlastního uvážení,
s firmou dle vlastního výběru. Další
informace můžete získat na obecním úřadě.

SVOZY KOVOVÉHO
A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Termín svozu kovového odpadu –
17. 5. 2003 Stanoviště Pod Růžďků, U Obecního úřadu, U Pošty.
Svoz provede TJ Sokol Bystřička
Termín svozu nebezpečného odpadu 24. 5. 2003. Stanoviště Pod Růžďků, U Obecního úřadu, U Pošty. Svoz
provede firma JOGA Valašsko
Obecní úřad – Kontakty
Ústředna OÚ
Blanka Žambochová
pevná linka: 571 443 258
Starosta – Zbyněk Fojtíček
pevná linka: 571 420 945
mobil: 777 604 205
Internetové stránky obce
http://www.bystricka.cz

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ NA PAPÍR, SKLO, PLASTY, NÁPOJOVÝ KARTON A OBALOVÉ KOVY
V OBCI BYSTŘIČKA OD 1. 5. 2003
Obec Bystřička od 1. 5. 2003 zahajuje ve spolupráci s firmou JOGA VALAŠSKO s. r. o třídění odpadů na
PAPÍR, SKLO, PLASTY, NÁPOJOVÉ KARTONY A OBALOVÉ KOVY, a to tzv. „pytlovým systémem“. To znamená, že každý občan a domácnost, která se zapojí do systému třídění odpadů, dostane na obecním úřadě
sadu pytlů na třídění, která obsahuje 5 druhů barevných pytlů. Modré pytle jsou na papír, oranžové pytle na
papírové nápojové kartony, zelené pytle jsou na sklo, žluté pytle jsou určeny na plasty a bílé pytle na obalové kovy (plechovky). Barevné pytle jsou označeny čárovým kódem z důvodu přesné identifikace každého
vydaného a dále vytříděného pytle s daným odpadem. Do barevných pytlů se mohou ukládat vytříděné
odpady dle jednotlivých druhů odpadu (komodit).
SVOZ PAPÍRU, NÁPOJOVÝCH KARTONŮ, SKLA A PLASTŮ JE VŽDY DLE HARMONOGRAMU SVOZU TŘÍDĚNÉHO ODPADU !!! SVOZ OBALOVÝCH KOVŮ-PLECHOVEK JE VŽDY V TERMÍNU SVOZU VELKOOBJEMOVÉHO
A NEBEZPEČNÉHO ODPADU !!!
V barevných pytlích nesmí být uložen nebezpečný odpad a ostatní odpady. V případě, že do pytlů na papír,
sklo a plasty budou uloženy jiné odpady, nebude tento barevný pytel odvezen. Pokud při kontrole a vysypání
vytříděných papírů, skla a plastů bude zjištěno znečistění těchto surovin v daném barevném pytli, na
základě čárových kódů bude zjištěn původce znečištění v barevném pytli a takto znečistěný obsah barevného pytle bude na náklady občana odvezen na skládku a bude mu uložena pokuta 500,- Kč. Žádáme všechny
občany, aby pečlivě dodržovali zásady správného třídění, které jsou zveřejněny v tomto zpravodaji.
NÁVOD NA SPRÁVNÉ TŘÍDĚNÍ PLASTŮ
Do žlutých pytlů na vytříděné plasty PATŘÍ :
čisté plastové obaly od jogurtů, Ramy, šampónů, pracích prostředků, nevratné plastové láhve (PET láhve)
od limonád, plastové fólie, kelímky, pěnový polystyrén, plastové lišty elektroinstalační apod.
Do žlutých pytlů a kontejnerů na vytříděné plasty NEPATŘÍ:
zbytkový odpad, bioodpad, papír, sklo, nebezpečné odpady (plastové krabičky od léků, plastové injekční
stříkačky, znečistěné plastové obaly od léků, oleje, ředidel, monočlánky, plastové obaly s alobalem, nádobky od sprejů, chemikálie, azbest), keramika, porcelán a drobné staveb. materiály.
DESATERO SPRÁVNÉHO TŘÍDĚNÍ PLASTŮ
1) Do žlutých pytlů nebo kontejnerů na plasty vhazujeme pouze čisté nebo vymyté vytříděné odpady
z plastů. Do plastových žlutých pytlů nebo kontejnerů nevhazujeme chemické a hořlavé látky.
2) Plastové obaly se škodlivinami, Ni-Cd akumulátory, injekční stříkačky a plastové obaly od ředidel,
pohonných hmot, olejů, desinfekčních prostředků jsou nebezpečné odpady, do žlutých pytlů nebo
kontejnerů se nesmí vhazovat a v den svozu nebezpečného odpadu se odevzdají do mobilní sběrny.
3) Pečlivě dodržujeme návod na třídění plastů.
4) Z odpadů z plastů včetně plastových obalů před vysypáním do žlutého pytle nebo kontejneru
odstraníme hrubé nečistoty (zbytky obsahu, nečistoty).
5) Plastové obaly (kelímky od jogurtů, Ramy apod.) vymyjeme horkou vodou, obaly od olejů řádně
odkapeme a opět vymyjeme vodou zejména z hygienických důvodů, aby žluté pytle nebo kontejnery
nezapáchaly a nebyly znečišťovány zbytky jídel)
6) PET láhve vždy před uložením do žlutého pytle nebo kontejneru zmáčkneme a ihned uzavřeme
zátkou, abychom podstatně ušetřili a využili objem žlutého pytle a kontejneru.
7) Při částečném zaplnění žlutého pytle vzhledem k neskladnosti plastových obalů se pokusíme o stlačení
většího množství plastů.
8) Při zaplnění barevných pytlů na plasty neodhazujeme plastové obaly do popelnic, ani nevysypeme
odpady z plastů do barevných pytlů na sklo nebo papír, ale telefonicky nebo osobně požádáme obecní
úřad o další sadu chybějících pytlů. Vždy na počátku nového systému je nutno v praxi ověřit ideální
harmonogram svozu tříděného odpadu. Provozovatel systému tříděného odpadu garantuje mimořádný
operativní vývoz, např. žlutých pytlů na plasty nebo kontejnerů, dle požadavku obce.
9) Velkorozměrové vytříděné plasty, plastové obaly, které se nevejdou do žlutého pytle na plasty nebo
velké množství plastových obalů odevzdáme při svozu nebezpečného odpadu do mobilní sběrny.
10) Vždy přesně dodržujeme určený termín svozu jednotlivých vytříděných druhů (papír, sklo, plasty,
nápojové kartony) pro přistavení vytříděných barevných pytlů dle harmonogramu svozu tříděného
odpadu, v určený den vždy od 6.00 hod.
ZAPOJ SE I TY DO TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V BYSTŘIČCE !!! I TY MŮŽEŠ POMOCI PŘÍRODĚ KAŽDÝ DEN !!!

POMOZ I TY ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
ZAPOJ SE DO TŘÍDĚNÍ ODPADŮ NA BYSTŘIČCE

Do modrého pytle na papír
patří:
Noviny, časopisy, kartony, papírové obaly,
školní sešity, balící papír, papírové obaly od
potravin nebo jiných předmětů, počítačový
papír, papírové ubrousky, pytle, lepenky,
katalogy, spisy

Do pytle na sklo nepatří:
Porcelán všech druhů, plasty, kovové
předměty, zátky od lahví a sklenic na
zeleninu, žárovky, zrcadla, drátěné sklo

Do pytle na papír nepatří:
Obaly potažené umělou hmotou
(trvanlivé mléko), plastové sáčky z
umělých hmot, kovové předměty, sklo,
bioodpad, nebezpečný odpad, zbytkový
odpad

Do zeleného pytle na sklo
patří:
Prázdné sklenice od zeleniny, kompotů,
lahve od nápojů, ovocných šťáv,
lihovin, oleje, octu, rozbité okenní sklo
(bez drátěného výpletu), průmyslové
sklo, skleničky a skleněné střepy

Do pytle na plasty nepatří:
Do žlutého pytle na
plasty patří:
Plastové obaly od potravin a nápojů
(PET lahve), plastové sáčky a obaly od
průmyslového zboží, pěnový
polystyren

Do pytle na nápojové
kartony nepatří:
Směsný papír, sklo, jakékoliv plasty,
plechovky, nebezpečný odpad, bioodpad,
směsný komunální odpad

Plastové krabičky od léků, plastové
injekční stříkačky, znečistěné plastové
obaly od olejů, pohonných hmot, ředidel,
pneumatiky, pryže, lepidla, plastové obaly
s alobalem, chemikálie, azbest, stavební
materiály, obaly od desinfekčních a
čistících prostředků

Do pytle na nápojové
kartony patří:
Nápojové kartony od džusů, mléka,
sirupů, limonád, vína, vitamínových
nápojů apod.

Do pytle na obalové kovy
(plechovky) patří:

Do pytle na obalové kovy
(plechovky) nepatří:

Plechovky od limonád, piva, vymyté
plechovky od masových konzerv,
paštik, sardinek, ryb, vymyté plechovky
od hotových jídel

Směsný papír, sklo, jakékoliv plasty,
plechovky, nebezpečný odpad, bioodpad,
směsný komunální odpad, nápojové
kartony

SVOZ ODPADU – I. pololetí 2003
BYSTŘIČKA
NETŘÍDĚNÝ (ZBYTKOVÝ) ODPAD – ODPADOVÉ NÁDOBY (POPELNICE)

Interval svozu 1 x za 14 dní – LICHÝ TÝDEN
SVOZOVÝ DEN - PONDĚLÍ

SMĚSNÝ PAPÍR – MODRÁ BARVA
NÁPOJOVÝ KARTON – ORANŽOVÁ BARVA

NÁPOJOVÝ
KARTON

27. 6. 2003

++

TŘÍDĚNÝ ODPAD – SKLO – ZELENÁ BARVA
30. 5. 2003

SKLO

TŘÍDĚNÝ ODPAD – PLASTY – ŽLUTÁ BARVA
2. 5. 2003

13. 6. 2003
PLAST

NEBEZPEČNÝ + VELKOOBJEMOVÝ ODPAD + OBALOVÉ KOVY
MOBILNÍ SBĚRNA – SOBOTA 24. KVĚTNA 2003 + 25. ŘÍJNA 2003
Autobaterie, tužkové baterie, televizory, rádia, ledničky, vyřazené léky, zářivky, jeté oleje, odpadní
ředidla, zatvrzelé barvy, kovové, skleněné a plastové nádoby se zbytkovým obsahem škodlivin,
textil znečištěný, olejové filtry, plechovky od barev, staré lepidla, pryskyřice, zbytky prostředků na
ochranu rostlin a stromů, pneumatiky, duše atd.

Do modrého pytle
na papír patří:
noviny, časopisy,
školní sešity,
letáky, balicí
papír, počítačový
papír, papírové
ubrousky, pytle,
spisy, staré knihy
plakáty, krabice od
bot nebo dárků,
kancelářský papír

Do zeleného pytle na
sklo patří:
sklo od zeleniny,
kompotů, láhve od
nápojů, ovocných šťáv,
lihovin, rozbité okenní
sklo (bez drátěného
výpletu), průmyslové
sklo, skleněné střepy,
skleněné obaly,

Do žlutého pytle na
plasty patří:
ČISTÉ A VYMYTÉ:
plastové obaly od
potravin (PET láhve),
plastové sáčky,
pěnový polystyrén,
fólie, přepravky,
plastové lišty od
elektroinstalace

Do oranžového
pytle na nápojový
karton patří:
nápojové papírové
obaly od džusů,
mléka, vína,
limonád, sirupů,
ovocných šťáv, apod.

Do bílého pytle na
obalové kovy
(plechovky) patří:
plechovky od limo,
plechovky na pivo,
vymyté plechovky
od konzerv
(sardinky, masové
konzervy, ryby,
džusy, ananasy,
paštiky, hotová jídla)

