Vážení občané,
město Březová má možnost požádat o dotaci na nádoby pro
separovaný odpad k RD obyvatel Březové a integrovaných obcí.
Tímto dotazem chceme získat informaci, zda máte zájem
o případné pořízení 2 ks nádob na papír a plasty k vašemu RD
(objem nádoby 120 l).
Obrázek pouze ilustrační

Jméno, příjmení

Adresa

Telefon nebo email

Podpis

Zájemce prosím o vyplnění a odevzdání do 05. 09. 2022 z důvodu vyhlášení dotační výzvy.
Vyplněný dotazník můžete odevzdat v infocentru města Březová, v sekretariátu nebo přeposlat
elektronicky e-mailovou poštou. Prozatím se jedná pouze o vyslovení předběžného zájmu.
Projekt je navržen v přímé návaznosti na nový zákon o odpadech a jeho cílem je snížení
množství komunálního odpadu a zvýšení množství separovaného (tříděného) odpadu.
Jaroslav Bělíček, referent SMM Březová

V návaznosti na platný zákon o odpadech připravuje město Březová novou strategii odpadového
hospodářství.
Nejdůležitějším cílem bude snížení množství komunálního (směsného) odpadu a zvýšení množství
separovaného (tříděného) odpadu.
V současné době probíhá dotazování a vyslovení předběžného zájmu. Do schránek u jednotlivých
rodiných domů (RD) v Březové a integrovaných obcí bude vložen výše uvedený leták, které v případě
zájmu vyplňte a odevzdejte. Použít mužete i tento leták v elektronické podobě, který si můžete
vytisknout.
Již ve velkém množství měst funguje separování odpadu i tak, že u každého RD jsou minimálně nádoby
na plast a papír. Tyto se vždy ve stanovený den svozu přemístí před dům k ulici a po vyprázdnění
sběrným vozem si je vlastníci RD opět převezou na svůj pozemek. Obyvatelé RD tak nebudou muset
separovaný odpad odvážet do velkých kontejnerů ve sběrných místech a nebudou už mít ani důvod
dávat separovaný odpad do nádob na směsný komunální odpad.
Město bude žádat o dotaci právě na pořízení těchto nádob k RD a proto je nutné znát co nejpřesněji
počet zájemců. Je třeba si uvědomit, že pro vlastníky RD to bude velké usnadnění v otázce kam s plasty a
papírem.

S ohledem na termín podání žádosti o dotaci je nutné vyplnit dotazník a
odevzdat nejpozději do 5.9.2022.

