Klešice – výsledek Dotazníku – odpady – nádoby třídění 01-02/2017
(pouze číselný)
Klešice

žlutá 120 l

žlutá 240 l

modrá 120
l

Výsledky po sečtení odpovědí
na další otázky – co vadí :
 donášková vzdálenost
(12x Klešice, 2x Nákle)
 přeplněné kontejnery
(25x Klešice, 5x Nákle)
 zápach (3x Klešice, 1x
Nákle)
nový požadavek :
4x kontejner na šatstvo

rozdáno 106, vráceno 68, =
64,15 %
požadavek

11 x

poznámka

11 x

12 x

0

1x

0

11x 120 l
(z toho 1x
zdarma) +

12 x 240 l
(z toho 4x
odkup 240 l)

12x 120 l

Klešice celkem : 22 x žlutá; 12 x modrá

Nákle
rozdáno 27, vráceno 14, =
51,85 %
požadavek

Je potřeba :

Nákle celkem : 1 x žlutá; 0 x modrá

výsledek Klešice + Nákle

 sešlapávat plasty i kartony
(není tomu tak vždy)
 důsledně třídit (např. zbytky
jídel nepatří do komunálu, ale
do BIO)
 nedávat do tříděného
odpadu to, co tam nepatří
(např. v modrém či žlutém
kontejneru se objevuje
nádobí, dřevo, atd.)

Závěr z dotazníku – viz. tabulka. Protože částečný zájem ze strany občanů je, zkusíme cca od května
2017 svážet od jednotlivých domů plasty.
Zastupitelstvo obce Klešice schválilo zahájení nádobového svozu tříděného odpadu – plastů od
05/2017 a zajištění 50 kusů žlutých nádob od SOP Přelouč.
Nádoby obdrží zdarma domácnosti, které projevily o žlutou nádobu zájem a dále ti, kdo budou o nádobu
na plasty mít zájem (pokud je v jednom čísle popisném více domácností a nádoby využijete, můžete se na
OÚ přihlásit). Dodání nádob a možnost jejich vyzvednutí na OÚ vyhlásíme rozhlasem. Plasty od
jednotlivých domů budou sváženy 1x za měsíc, velkoobjemové kontejnery budou zatím ponechány na
stávajících stanovištích.
Poznámka :




na jednotlivých stanovištích jsou umístěny též nádoby na použitý olej z domácností (doma slévat
do Pet lahví a uzavřené vhazovat do nádoby k tomu určené)
ve vstupní chodbě OÚ je umístěna nádoba na drobný elektroodpad
kontejner na šatstvo – jednáme o možnosti umístění v obci

Třiďme co nejvíce, je to v zájmu každého z nás. Pokud nevíte, co kam patří, podívejte se na přílohu
dotazníku (Pár zásad ke správnému třídění odpadů).
Děkujeme vše, kteří třídí
OÚ Klešice

