Bioodpad
Obecní úřad v Bělči zřizuje od 4.6.2020 místo pro ukládání biologicky rozložitelného odpadu
v prostoru před bývalým tenisovým kurtem u fotbalového hřiště. Tato služba slouží pro ukládání
bioodpadu z veřejných obecních pozemků pro potřeby obce Běleč, SK Běleč, MŠ Běleč a dále slouží
pro ukládání bioodpadu ze zahrad a domácností občanů trvale žijících v obci nebo občanů vlastnících
zde nemovitost. Nelze zde ukládat bioodpad vznikající podnikatelskou činností. Služba je
provozována tento rok ve zkušebním provozu a není zpoplatněna.
Bioodpad se třídí na dvě složky a ukládá se takto dle označených míst pouze v době přistavení
kontejneru a do jeho naplnění.
BIOODPAD( ukládá se do přistaveného kontejneru )
Lze ukládat:

trávu, listí, plevel, větve s průměrem do 6cm, drny, měkké stonky
rostlin a keřů, štěpkovaný bioodpad, piliny, kůru, ovoce a zeleninu a
zbytky po jejich zpracování

Nelze ukládat: větve nad průměr 6cm, dřevo, zemina, kamení
VĚTVE průměr nad 6cm ( ukládají se vedle přistaveného kontejneru )
Lze ukládat:

větve stromů a keřů nad průměr 6cm, dřevo kmenů

Nelze ukládat: trávu, listí, plevel, větve s průměrem do 6cm, drny, měkké stonky
rostlin a keřů, štěpkovaný bioodpad, piliny, kůru, ovoce a zeleninu a
zbytky po jejich zpracování
Biodpad lze ukládat v případě, že není znečištěn komunálním odpadem, minerálními oleji, naftou
nebo jinými chemickými látkami. Piliny lze ukládat pouze, pokud byl při řezání použit biologicky
odbouratelný olej. Do prostoru pro ukládání bioodpadu nelze ukládat jakýkoliv jiný odpad. V případě
vyčerpání kapacity kontejneru, nelze odkládat bioodpad mimo něj. Prostor je z důvodů zajištění
pořádku monitorován.
Termíny ukládání:

přistavení kontejneru

odvoz kontejneru

čtvrtek 4.6.

pondělí 8.6.

čtvrtek 18.6.

pondělí 22.6.

čtvrtek 2.7.

úterý 7.7.

čtvrtek 16.7.

pondělí 20.7.

čtvrtek 30.7.

pondělí 3.8.

V případě, že se služba a místo ukládání bioodpadu osvědčí a nebude vznikat problém s nepořádkem
a zápachem, vypíše OÚ další termíny přistavení kontejneru.
!!!Po zkušenostech z prvního svozu nastává drobná úprava v ukládání větví, větve o průměru menším
než 6cm lze ukládat přímo do kontejneru, větve s průměrem větším se ukládají vedle kontejneru!!!
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