Vážení spoluobčané,
čas ukázal, že služeb poskytovaných obcí zdarma si někdy nevážíme, a dokonce je někteří
zneužívají. Mám na mysli odvoz odpadů a to konkrétně odpadů velkoobjemových. Finanční
náklady v poslední době jsou mnohonásobně větší než v minulosti, a proto není možno se
k tomuto problému stavět bez reakce. A pokud si uvědomíme, že jeden odvoz se
skládkovným nás stojí přibližně deset tisíc a někdy jsme nuceni objednat odvoz ze středu obce
(Václavík, Janošec) i dvakrát týdně, pak si nelze tohoto problému nevšimnout. Navíc víme, že
kontejnery jsou plněny i v nočních hodinách firmami, které by si měly kontejnery objednat a
likvidaci řešit svými finančními prostředky. Dalším problémem je nepořádek, který vzniká
hlavně, když jsou kontejnery přeplněné a je pracné udržet čistotu v nejbližším prostoru kolem.
Z tohoto důvodu jsme nuceni učinit od měsíce srpna tato opatření. Všechny kontejnery jsou
přemístěné do oplocené plochy, asi 150 m od stávajícího umístění směrem k bývalému
vítkovickému táboru (za Balášovými). Velkoobjemový komunální odpad, bio odpad a kovový
odpad pak mohou občané vozit a bezplatně ukládat každou středu od 15:00 do 17:00 hod. a v
sobotu od 10:00 do 12:00 hod., v této provozní době odpad převezme pověřený pracovník
obce. Mimo provozní dobu budou kontejnery v oplocené ploše uzamčené. Upozorňujeme, že
prostor, kde jsou kontejnery, bude monitorován (fotopast, kamera) a jakékoliv ukládání
odpadu k oplocení, nebo okolí je nepřípustné. Kontejner na textil je přemístěn na parkoviště
vedle Domovjanky.
Občané obce a chataři v katastru obce mají další možnost ukládat bezplatně veškerý odpad na
základě smluvního vztahu mezi Obcí Bílá a Obcí Ostravice do sběrného dvora v Ostravici,
který se nachází v blízkosti benzínové čerpací stanice.
Provozní doba sběrného dvora Ostravice:
Den/měsíc
Středa
Sobota

Květen - Říjen
14:00 - 17:00
09:00 - 15:00

Listopad - Duben
12:00 - 15:00
09:00 - 12:00

Na sběrném dvoře je možné uložit veškerý objemný odpad, bio odpad, sklo, plasty,
nepoužitelná léčiva a veškerý nebezpečný odpad. Občané a chataři obce Bílá se musí
prokázat občanským průkazem, chataři navíc dokladem o vlastnictví nemovitosti v obci
Bílá.
Ing. Karel Matula, starosta

