OBECNÍ ÚŘAD KOZOJEDY
pošta Kostelec nad Černými lesy, PSČ 281 63, okres Praha-východ, email – obec.kozojedy@volny.cz
telefon 321677114; bankovní spojení KB Kolín – č.ú. 6626151/0100, IČO 00235491

Dne : 13.12.2011
Informace pro občany
Důležité : upozorňujeme důrazně na nutnost úhrady platby za svoz odpadu do
15.2.2012 a vylepení známky do konce února 2012, v opačném případě nebude popelnice
od 1.3.2012 vyvážena.. Úhradu je vhodnější provést bezhotovostním stykem a to zasláním na
účet obce, č.ú. 6626151/0100 kde variabilním symbolem je číslo popisné domu poplatníka,
známka vám bude doručena poštou a vyžádání vám budou doručeny pytle na tříděný odpad..
Vážení občané, zpracovali jsme pro vás svozový kalendář firmy A.S.A. (barevná verze pro
okolí Kostelce nad Černými lesy vám je doručena spolu s tímto oběžníkem)
Plasty
Sklo
Papír
Leden
16.1.2012
Únor
13.2. 2012
Duben
6.4.2012
24.4.2012
12.4.2012
Květen
3.5.2012
Červen
7.6.2012
Červenec
10.7.2012
20.7.2012
Srpen
9.8.2012
14.8.2012
Říjen
1.10.2012
10.10.2012
18.10.2012
Listopad
9.11.2012
20.11.2012
Prosinec
7.12.2012
11.12.2012
Nebezpečný odpad :
18.5.2012 – ODLOŽIT PŘED dům 17.5.2012
14.9.2012 - ODLOŽIT PŘED dům 13.9.2012

Upozorňujeme občany, že nebezpečné složky odpadu je nutno připravit do
14 hodin předchozího dne před dnem svozu před jednotlivé domy (svážet
bude sjednaná služba, odložíte-li později odpad nebude odvezen !!!!!!!
Nebezpečnými složkami se rozumí – lednice, televize, barvy, akumulátory (nikoli však
z podnikatelské činnosti), motorové oleje (pouze v uzavřených nádobách), obaly od barev a
rozpouštědel apod. Pneumatiky :22.6.2012 odložit před dům již den předem: 21.6.2012.
Ojeté pneumatiky (nikoli z podnikatelské činnosti) je nutno odložit dne 21.6. před dům,jedná
se o osobní pneu bez disků, nákladní pneu pouze po předchozí dohodě a se souhlasem obce.
Odvoz zbytkového odpadu bude mobilní formou kontejnery zajištěn /stále ještě pro občany
hradí obec/- o sobotách ve dnech 31.3.2012 a 3.11.2012
Do těchto kontejnerů je možno odložit objemnější odpad bez nebezpečných složek, např.:
koberce, linolea, matrace, hadry apod.. Je však nutné, aby majitel odpadu sledoval příjezd
kontejneru a pomohl odpad naložit, v případě většího množství nutno hlásit předem na
Obecní úřad.
Měsíční popelnice – svoz vždy poslední pondělí v měsíci
14ti denní svoz vždy lichý týden – v případě pochybností volejte A.S.A. tel: 323 601 617,
totéž platí pro svoz sezonních popelnic , přesný termín si ověřte u podniku A.S.A.
Četnost svozu popelnic objednávejte prosím racionálně, aby jste měli popelnici při svozu
vždy plnou.Pokud u vás vznikne v mezičase svozu více odpadu, lze situaci řešit
jednorázovou svozovou známkou , nebo svozovým pytlem vždy za 50,- Kč. Obojí je
k dispozici na Obecním úřadu. Bude-li ve svozové nádobě bioodpad –nádoba NEBUDE
VYSYPÁNA.

Prosíme, aby jste VELMI pozorně pročetli pokyny svozové firmy uvedené
na barevném kalendáři.
Ing . P i l l e r o v á Eva
starostka obce Kozojedy

