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Vážení spoluobčané,
Jak jsme již avizovali v médiích, na webových stránkách Hluboké i Hlubockém zpravodaji,
zahajujeme ve vybrané lokalitě – Křesín a v nejbližším okolí zkušební svoz vybraných druhů
tříděného odpadu, zatím plastů, přímo od Vašeho domu.
Za tímto účelem jsme Vám doručili balíček pytlů (5 ks) na tříděný odpad- plasty, a samolepky
s QR kódy (5ks), které slouží na zajištění zpětného sběru vybraného odpadu od domu.
V počáteční fázi budeme zajišťovat svoz plastů, jak je uvedeno v popiskách pytlů i
samolepek. Svoz pytlů s vytříděnými plasty od domu budeme provádět zatím 1x za 14 dnů,
vždy v úterý. Termín a četnost svozů může být v průběhu testování upravován, ale o všech
případných změnách budete informováni s dostatečným předstihem prostřednictvím
mobilního rozhlasu a stránek www. Hluboká-občan. Pokud nechcete využít možnosti svozu
v dané dny, můžete se rozhodnout i pro druhou variantu a pytle s tříděným odpadem ukládat
na sběrném dvoře. I v tomto případě je nutné pytle polepit samolepkou s kódem.
Pokud objem plastů mezi svozy přesáhne objem jednoho pytle, je možné použít další pytel,
případně naplněný pytel zavést k nám na sběrný dvůr ve Vltavské ulici. Podstatné je, že na
každý pytel, který chcete vrátit zpět, nebo svézt od domu, musí být nalepena samolepka s
identifikačním kódem. Bez tohoto identifikačního kódu nebudou pytle svezeny.
Počet vydaných pytlů na plasty odpovídá počtu vydaných samolepek. To je z toho důvodu,
abyste se nemuseli starat o dodávku dalších pytlů po vyčerpání pytlů z jedné dávky. Naši
pracovníci Vám automaticky po sebrání předposledního pytle doručí další sadu pytlů se
samolepkami s unikátním kódem k Vám domů.
Současně se zavedením sběru plastů od domu budou na veřejných místech v dané lokalitě
postupně omezovány počty popelnic na daný druh odpadu.
Věříme, že pro občany bude tento způsob komfortnější a doufáme, že se podaří, s postupným
rozšiřováním sběru o další druhy tříděného odpadu, zredukovat a případně zlikvidovat sběrná
místa, která se díky necitlivým občanům mění v neřízené černé skládky a rozhodně nedělají
dobrou vizitku nám, ani našemu městu.
První svoz pytlů proběhne v úterý 26.října 2021. Prosíme, abyste pytle k odvozu
připravili ke komunikaci večer před dnem svozu.
Předem děkujeme za aktivní přístup i vaše náměty a připomínky a doufáme, že se nám
společně podaří zajistit kulturnější vzhled města a Vám příjemnější bydlení.
Vaše případné dotazy, připomínky a náměty můžete posílat na email sd.pmh@hluboka.cz
.
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