od 1. dubna 2015

SVÁŽÍME BIOODPAD
Z OBCE KNĚŽMOST A MÍSTNÍCH ČÁSTÍ
Obec Kněžmost získala podporu na spolufinancování projektu „Svážíme bioodpad
z obce Kněžmost“. Cílem projektu je realizace systému separace (kompostování)
bioodpadu, za účelem sběru a svozu biologicky rozložitelného odpadu, zejména
bioodpadu z údržby veřejné zeleně a soukromých zahrad, který vzniká na území obce
Kněžmost a jeho místních částech.
INTERVAL SVOZU ODPADU

Čtrnáctidenní vývoz v lichý týden:
Kněžmost

Sokolská ulice pod lipami, před hřbitovem Kněžmost,
na rohu ulic Na Mlejnici a U Tvrze, ve sběrném místě v Sobotecké ulici

Býčina

pod lipami před domem č. p. 11

Srbsko

na návsi, v prostoru nádob na tříděný odpad

Suhrovice

za hospodou u Kavalírů

Drhleny

u lesní cesty, odbočka k vrtu

Čížovka

v prostoru nádob na tříděný odpad, před domem č. p. 8

Malobratřice

v Kališťáku

Žantov

na návsi, v prostoru nádob na třídění odpad

Čtrnáctidenní vývoz v sudý týden:
Solec

na návsi

Soleček

na návsi

Lítkovice

za domem č. p. 22, pozemek č. p. 220/9

Násedlnice

na návsi u nájezdové rampy

Úhelnice

pod autobusovou zastávkou

Chlumín

u staré požární nádrže, pozemek č. p. 415/39

Koprník

za hrází, v místě pálení čarodějnic

Doposud byl sběr bioodpadu v obci řešen pořízením obecního kontejneru, který je
umístěn ve sběrném místě, kam občané mohli a stále mohou odpad odvážet. Vzhledem
ke vzdálenosti je však roční odpad BRKO minimální. Tato situace se bude řešit
umístěním volně přístupných velkoobjemových kontejnerů v obci Kněžmost a jejích
místních částech, kam mohou občané zdarma odložit odpad ze svých zahrad.

 ANO 

 NE 

DO BIOODPADU PATŘÍ

DO BIOODPADU NEPATŘÍ

 tráva, plevel, listí, sláma

 zbytky z jídla a nápojů

 zbytky rostlin, zemina

 textil, kůže, kosti, popel

 piliny, kůra, dřevní štěpka

 skořápky ořechů, košťály

 zbylé ovoce a zelenina

 komunální odpad

 slupky z brambor, natě, listy

 sklo, železo, nebezpečný odpad

 popel ze dřeva

 uhynulá zvěř, nerozdrcené větve

 sedlina z kávy, čajové sáčky

 a jiný odpad nevhodný ke kompostování

Kontejnery budou přepravovány pomocí traktorového návěsu a budou vyprazdňovány
výměnným způsobem. Svoz bude realizován ve 14ti denních intervalech ale může být
přistaven i mimořádně. Na určených místech budou k dispozici vždy po omezenou dobu,
aby se předešlo negativním dopadům při běžné rozložitelnosti (obtěžující hmyz, zápach).

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ A SFŽP
V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

