Čistá Vysočina 2013 – zapojte se do úklidu okolí silnic na Vysočině
V letošním roce se opět můžete zapojit do 5. ročníku jarního úklidu v kraji. Hlavní pozornost
je určena okolí silnic. V loňském roce se do akce zapojilo 17 tisíc účastníků a bylo sesbíráno
přes 90 tun odpadků. „Akce probíhá v celém kraji a tradičně se do ní zapojují obce,
neziskové organizace, školy ale i jednotlivci. V loňském roce se přidalo i více menších obcí,
které zajišťují úklid u silnic ve svém katastru,“ říká Martin Hyský, radní pro oblast
regionálního rozvoje.
Aktivita Čistá Vysočina probíhá v souvislosti s Mezinárodním dnem Země, kterým je 22.
duben.
Průběh akce:
• Přihlášení probíhá od 1. 2. do 15. 3. 2013 prostřednictvím elektronického formuláře
na webových stránkách Kraje Vysočina – www.kr-vysocina.cz/cistavysocina.
• Úklid probíhá v termínu od 12. 4. do 22. 4. 2013.
• Zájemce vyplní krátký elektronický dotazník, díky kterému budeme schopni zajistit
dobrou organizaci celé akce.
• Registrovaní účastníci obdrží zdarma pytle na odpadky (žluté na plasty a modré na
ostatní komunální odpad). Odpadky se třídí a nechávají se v zavázaných pytlích
vedle komunikací.
• Svoz sebraného odpadu u silnic I., II. a III. třídy mimo obec zajistí Krajská správa a
údržba silnic Kraje Vysočina.
• V případě úklidu u místních komunikací, budou poskytnuty pouze pytle.
Zajištění odvozu odpadků je třeba řešit ve spolupráci s obcí.
• Sběr a svoz odpadu z ostatních ploch je nutné konzultovat s jejich vlastníkem.
• Akce nenahrazuje svoz domácího velkoobjemového odpadu!
Více informací: I. Hájková, Odbor regionálního rozvoje KrÚ Kraje Vysočina, Telefon: 564 602
534, 724 650 145, e-mail: hajkova.ivona@kr-vysocina.cz.
P. Holý, Odbor regionálního rozvoje KrÚ Kraje Vysočina, Telefon: 564 602 538, e-mail:
holy.p@kr-vysocina.cz.
Přivítáme zpětnou odezvu o vašem zapojení do akce formou fotografií nebo článků.
Děkujeme všem, kteří se k nám připojí a pomohou ke zlepšení prostředí, ve kterém společně
žijeme.

