Město Blansko nabízí zdarma kontejnery na biologicky rozložitelný odpad
Vážení občané,
město Blansko začíná tento týden rozdávat v místních částech speciálně upravené nádoby pro
sběr biologicky rozložitelných odpadů. Plastové kontejnery o objemu 240 litrů dostane
zdarma každá domácnost, která o to projeví zájem. Speciálně označené hnědé „popelnice“
v místních částech města od 1. dubna plně nahradí dosud používaný pytlový svoz, pytle
ponechané u cesty už svozová firma sbírat nebude.
Nové kontejnery zjednoduší manipulaci s bioodpadem, nebude také třeba řešit následnou
likvidaci dosud používaných plastových pytlů. Svozová firma bude kontejnery od rodinných
domů vyvážet od dubna do listopadu, vždy ve čtvrtek jednou za 14 dní. V Kompostárně
Blansko se pak zbytky ovoce či zeleniny, pečiva, skořápky nebo odpad ze zahrádek zpracuje
na biologické hnojivo.
Obyvatelé místních částí Blanska, kteří budou mít o plastovou nádobu zájem, ji obdrží zdarma
po vyplnění formuláře o převzetí. S rozdělováním plastových kontejnerů pomáhají členové
Sboru dobrovolných hasičů a místní občanská aktivita. Předávání nádob proběhne ve dvou
termínech, v sobotu 14. března a v sobotu 21. března, vždy od 8 do 12 hodin.
Přímo v Blansku i nadále funguje pytlový svoz, bioodpad zde lze ukládat i do
velkokapacitních kontejnerů o objemu 1.100 litrů nebo odvézt do sběrného dvora Na
Brankách a Horní Lhoty či přímo do kompostárny.
Kdy se bude svážet - místní části Blanska: čtvrtky 2.4.; 16.4.; 30.4.; 14.5.; 28.5.; 11.6.; 25.6.;
9.7.; 23.7.; 6.8.; 20.8.; 3.9.; 17.9.; 1.10.; 15.10.; 29.10.; 12.11.; 26.11.2020
Co patří do nádob určených pro biologicky rozložitelný odpad - zbytky jídel rostlinného
původu, zbytky ovoce a zeleniny, zbytky pečiva, vaječné skořápky, čajové sáčky, kávové filtr,
tráva, listí, košťály, plevel, hobliny, piliny, dřevní hmota: silnější větve (více než 5 mm) je
třeba nalámat nebo rozdrtit
Co do nádob nepatří - živočišné zbytky – maso, kůže, kosti, zvířecí exkrementy, zbytky
z jídelen, restaurací, stavební odpad, zemina, písek

