-1Obec Štíhlice
Dodatek č. 2
k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2010 Obce Štíhlice o „Systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“ a místních poplatcích za
odstraňování tohoto odpadu
Na základě ustanovení vyhlášky č. 321/2014 Sb. o rozsahu a způsobu zajištění odděleného
soustřeďování složek komunálních odpadů :
zastupitelstvo obce Štíhlice schválilo dne 25. 3. 2015 usnesením č. 14/2015, že kovový odpad,
vznikající v naší obci, bude občany soustřeďován v jejich sídlech v obci a odvoz 2 x ročně zajistí
Sbor dobrovolných hasičů Štíhlice. Občané budou o termínech svozu informováni SMS zprávami v
dostatečném časovém předstihu;
zastupitelstvo obce Štíhlice schválilo dne 6. 5. 2015 usnesením č. 27/2015 že bio-odpad se
bude řešit uzavřením „Smlouvy o partnerství a spolupráci (Kompostárna Struhařov)“ mezi
Obcí Struhařov a Obcí Štíhlice.
Na základě této smlouvy bude v Kompostárně Struhařov likvidovat biologicky rozložitelný
odpad Obec Štíhlice i občané obce Štíhlice.
Kompostárna Struhařov, kontakt Pavel Dlouhý tel. 778 007 742, meil ts@struharov.cz
Provozní doba v období od 1.5. do 30.11. po 8.00-12,00 + 12,30-16,30
út 12,30-16,30
čt 8,00-12,00+ 12,30-16,30
pá 12.30-17,30
ne 14,00-18,00
od 1. 12. do 30. 4.út 8,00-12,00 + 13,00-18,00
čt 8,00-12,00
so 8,00-12,00
Na Kompostárnu se přijímá:
– odpady ze zahrad, zejména tráva, shrabky, listí, větve do průměru 8 cm, kůra, piliny,
spadané ovoce
– odpady z destilace lihovin
– biologicky rozložitelný odpad z kuchyně (slupky a zbytky zeleniny, ovoce, kompoty v
kvasném stavu )
Na Kompostárnu nepatří: tekuté zbytky jídel, oleje a tuky, odpad z kuchyně živočišného
původu (maso, kosti), uhynulá zvířata, zemina, pařezy, kořeny, hnůj.
Od občanů obce Štíhlice bude odpad přijímán po předložení občanského průkazu (trvalý
pobyt v obci Štíhlice), případně kartička vydaná obcí pro občany vlastnící nemovitost v obci
Štíhlice.
Na Kompostárnu Struhařov, která je na poz. č. 563/40 v k.ú. Struhařov u Mnichovic, občané
Štíhlic (příp. majitelé nemovitostí ve Štíhlicích) odevzdají bio-odpad bezúplatně.
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