Vážení členové BD Chudenická,
do nového roku nám MHMP dal "dárek", který bohužel nelze odmítnout.
Jeho nákladnost lze jen korigovat.
"Dárkem" je úprava cen svozu směsného odpadu, viz dopis. Nově
se bude počítat za každý vyvezený litr objednaného svozu odpadu 0,5 Kč.
Částka sama o sobě je naprosto zanedbatelná až do okamžiku, kdy si
vezmete kalkulačku.
Naše BD má objednány dvě nádoby o objemu 1100 l se svozem 3x
týdně. Dostaneme se tedy na 3.300 Kč/týden. Rok má 52 týdnů, takže
nově bychom měli platit 171.600 Kč. To pro neinformovaného člověka
stále může být nicneříkající cena, dokud nezjistí, že za rok 2021 jsme
platili 93.192 Kč. Zdražení o 78.408 Kč, tedy 84 %, to je velká rána
pro rozpočet našeho BD, potažmo pro všechny obyvatele Prahy. MHMP
jako slevu nabízí nádobu na bioodpad zdarma 😊. Doteď jsme za ni platili
1.250 Kč/8 měsíců.
Na základě výše uvedeného jsme požádali PS,a.s. o záměnu nádob
za 660 l. Počet svozů 3x týdně jsme zatím ponechali. Z 6600 l týdně tak
bude 3960 litrů s cenou 102.960 Kč. V současné době byly popelnice
po většinu roku zaplněné maximálně ze 2/3, takže by objednaný objem
měl stačit. Nádoby by měly být přistaveny 17.1.2022.
Abychom se nedostali do problémů s nepořádkem u sběrných
nádob a nevystavovali se nebezpečí pokut ze strany Magistrátu,
ŽÁDÁME VÁS O DŮSLEDNÉ TŘÍDĚNÍ ODPADU.
Myslím, že toto již celkem funguje, ale bude potřeba důsledně využívat
barevných kontejnerů. Na přiložených letácích vidíte, co lze do nádob
na tříděný odpad odkládat. Využívejte také nádobu na bioodpad, ale
POZOR!!! NEVHAZUJTE DO NÁDOBY BIOODPAD V IGELITOVÝCH
TAŠKÁCH A PYTLÍCH!!!
Zaměstnanci PS,a.s. to pak nechají odvézt jako směsný odpad a náklady
nám doúčtují. Na sběrném místě v zatáčce silnice směrem k obchodu
Norma (Chudenická 1067/3) je také umístěna nádoba na oleje.
I tu se naučte využívat (olej do PET láhve a do uvedené popelnice) a
nezatěžujte kanalizační soustavu vyléváním oleje do odpadu. Jednoho
dne nám to může přinést nemalé komplikace.
Za BD děkuji za Vaši spolupráci - jde o naše peníze.
Ing. Pavel Macháček
předseda BD

