Svoz a likvidace Biologicky Rozložitelného
Komunálního Odpadu v sezóně 2016
Svoz hnědých BIO popelnic (240 l)
 Obec Tehov nabízí počínaje sezónou 2016 (duben-listopad) dotovanou cenu za
svoz a likvidaci bioodpadu od Vašich nemovitostí, a to za 400,- Kč/sezóna (18
svozů, tedy 22 Kč/svoz). Občané nebudou platit likvidaci bioodpadu ani
pronájem hnědé 240l popelnice od svozové firmy jako dosud, pouze svoz.
 Obec poskytne hnědé popelnice (240 l) zájemcům do výpůjčky. Po 5ti letech
se stanou bez dalších poplatků Vaším vlastnictvím. Nyní zaplatíte pouze
jednorázový manipulační poplatek ve výši 100 Kč.
V případě Vašeho zájmu o tuto službu kontaktujte OÚ osobně, mailem, telefonicky či
vhozením vzkazu do schránky na dveřích, abychom Vám nádobu zarezervovali. Pak
bude třeba, abyste se počínaje 14. 3. 2016 dostavili v úředních hodinách na Obecní úřad
k zaplacení a převzetí známky na biopopelnici (400 Kč) a hlavně k podpisu smlouvy o
výpůjčce nádoby. Současně si převezmete popelnici. (Distribuce popelnic mezi přihlášené
zájemce, kteří si ji nebudou moci sami odvézt, proběhne po dohodě v druhé polovině
března.)
Občany, kteří mají nyní pronajatou nádobu od firmy .A.S.A., která bude v obci i nadále
bionádoby (ale už naše vlastní) svážet, prosíme o vysunutí těchto původních pronajatých
nádob v úterý 15.3. v ranních hodinách před Vaše oplocení, nádoby budou svozovou
firmou odvezeny. V případě nejasností, nebo v případě, že z jakéhokoli důvodu nemůžete
nádobu vyndat 15.3. k vrácení, volejte prosím na tel. 731811017 (K. Ruszová).

Dotované zahradní kompostéry
 Obec získala i několik málo kompostérů, které bude rozdávat (opět oproti
podpisu smlouvy o výpůjčce a zaplacení manipulačního poplatku 100 Kč)
mezi zájemce, a to přednostně k nemovitostem, které nejsou dostupné
svozové technice. Distribuce kompostérů bude probíhat ve 3 vlnách, aby
nebyli znevýhodněni chataři, kteří se k informacím dostanou později v sezóně
(zájemci budou uspokojeni dle pořadí přihlášení v každé vlně). Termíny
uzávěrek pořadníků jsou 21. 3., 15. 4. a 30. 4. 2016.
Doplňková služba svozu kompostovatelných pytlů zůstane v případě zájmu
zachována, jednotná cena za pytel je 20 Kč (objem 90 nebo 120 l). Svoz pouze
na objednání!! Nutná nová registrace pro sezónu 2016!

