ZMĚNA FREKVENCE ODVOZU
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
V poslední době jsme zaznamenali častější dotazy občanů Luběnic na
možnost zvýšení frekvence odvozu směsného komunálního odpadu
z domácností (zpravidla černé nebo plechové popelnice).
Posledních nejméně 30 let se komunální odpad z naší obce odváží jednou
měsíčně (resp. 1x za 4 týdny). Tato frekvence vyhovuje někomu z nás méně,
někomu více. Je pravdou, že zejména v letních měsících popelnice často po
několika dnech zapáchají a z hygienického hlediska mohou znamenat problém
(tomu je z části možné předejít vhazováním např. dětských plen, zbytků masa
apod. v dobře uzavřených sáčcích). Zároveň je ale potřeba dodat, že v naší obci
zatím není omezené množství popelnic na číslo popisné, což částečně
kompenzuje měsíční svoz odpadu. Pokud tedy někdo nevystačí s jednou či
dvěma popelnicemi, může si zakoupit popelnici další. Při zvýšení frekvence
odvozu komunálního odpadu by logicky došlo ke zdražení této služby (což by se
promítlo i do místního poplatku). V tuto chvíli ale nelze odhadnout, o jak velké
zdražení odvozu by šlo - to by bylo přímo úměrné zvýšení množství
produkovaného komunálního odpadu našimi občany.
Reagujeme tímto na dotazy občanů a rádi bychom zjistili, zda je i mezi
ostatními z Vás zájem o častější odvoz popelnic. Průzkum poslouží zastupitelům
jako podklad pro rozhodnutí, zda frekvenci svozu změnit, či nikoliv. Žádáme Vás
proto o reakci na níže uvedený dotaz nejpozději do 15. března 2021, a to
jakoukoliv níže uvedenou formou:




e-mailem: starosta@lubenice.cz
telefonicky nebo SMS: 732 636 298
písemně vhozením do schránky Obecního úřadu Luběnice

Postačí, když za jednu domácnost (jeden rodinný dům) odpoví jeden její člen.
Předem děkujeme za Váš názor.

Vyhovuje Vám současná měsíční frekvence odvozu komunálního
odpadu z Luběnic?
 DOSTAČUJÍCÍ JE ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 1 x
MĚSÍČNĚ (současná frekvence odvozu odpadu mi vyhovuje)
 MÁM ZÁJEM O ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 2 x MĚSÍČNĚ
(současná frekvence odvozu odpadu mi nevyhovuje a přeji si,
aby se odpad odvážel častěji po celý rok)
 MÁM ZÁJEM O ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 2 x MĚSÍČNĚ
POUZE V LETNÍM OBDOBÍ (odvoz odpadu 2 x měsíčně od 1.
května do 30. září, po zbytek roku odvoz odpadu 1 x měsíčně)

