Obec Zábeštní Lhota, 751 27 p. Penčice
Informační leták
Rozpis svozu odpadů v obci Zábeštní Lhota na rok 2021
KOMUNÁL svoz 1x za měsíc, vždy v sudém týdnu v pátek:
15.1., 12.2., 12.3., 9.4., 7.5., 4.6., 2.7., 30.7., 27.8., 24.9., 22.10., 19.11. a 17.12.
PAPÍR svoz 1x za měsíc, vždy ve středu:
13.1., 10.2., 10.3., 7.4., 5.5., 2.6., 30.6., 28.7. 25.8., 22.9., 20.10. 17.11.,15.12.
PLAST svoz 1x za 14 dní vždy v pondělí:
18.1., 1.2., 15.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6., 21.6., 5.7., 19.7., 2.8., 16.8.,
30.8., 13.9., 27.9.,11.10., 25.10., 8.11., 22.11., 6.12, 20.12.
Sklo svoz - různě 1x za měsíc
Nebezpečný odpad 2x za rok
Bio odpad – dle potřeby
Velkoobjemový kontejner na velký domovní odpad 2x ročně
Tuky, oleje – svoz 1x za 3 měsíce

Technické služby města Přerova se omlouvají za způsobené problémy, které
vznikly občanům s prvním termínem svozu v roce 2021.
Žádáme občany, aby ukládali do kontejneru na papír krabice rozložené, aby v něm zabíraly
co nejméně místa. Krabice a ostatní papír mimo kontejner, aby byly povázané nebo dané do
pytlů, a odpad nelítal po prostranství kolem svozových míst. Pokud nebude kontejner stačit,
bude rozšířen svoz a tím se zvýší náklady na svoz a likvidaci odpadu a následně místní
poplatky.

Poplatky 2021
Výše poplatků zůstává stejná jako v roce 2020, odpad 600,- Kč/os./rok, stočné 200,- /os./rok
Pes 50,- Kč za jednoho, druhý 100,- Kč/rok, splatnost do 31. 3. 2021.
Preferujeme platbu poplatků bezhotovostně na běžný účet obce č. 1882975399/0800
vedený u České spořitelny v Přerově.
Kdo bude mít z občanů zájem zaplatit poplatky hotově do pokladny, bude je pokladní
paní Pavla Urbancová vybírat v kanceláři Obecního úřadu v Zábeštní Lhotě a to
v pátek dne 12. 2. 2021 v době
od 8,00 hodin do 10,30 hodin a
od 15,00 hodin do 16,30 hodin.

Informujeme občany, že MASOPUST – VODĚNÍ MEDVĚDA, vychází na sobotu 13. 2. 2021,
ale nebude z důvodu platných vládních opatření a stále trvajícího nouzového stavu covid 19.
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