M g r . H a n a H a j n o vá
1. náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje,
územního plánu a stavebního řádu, Fondu Vysočiny a NNO
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Jihlava, 8. 2. 2021

Vážená paní starostko, Vážený pane starosto,
v letošním roce bychom opět chtěli zapojit obyvatele kraje do 12. ročníku jarního úklidu odpadků
kolem komunikací. Tuto akci každoročně organizujeme pod názvem Čistá Vysočina. V loňském
roce se akce Čistá Vysočina vzhledem k pandemii COVID 19 neuskutečnila.
Do 28. 2. 2021 je možné přihlásit místo, které sběrači chtějí sbírat, prostřednictvím formuláře na
webových stránkách Kraje Vysočina – www.kr-vysocina.cz/cistavysocina.
Přihlášky z loňského ročníku platí rovněž, balíčky byly již připraveny. Účastníci byli v tomto
případě emailem vyzváni, aby aktualizovali pouze datum sběru či potvrdili jejich zájem
zapojení do sběru z minulého roku. Samotný sběr bude probíhat od 12. 4. do 25. 4. 2021. V
pokynech pro sběrače, které můžete nalézt na výše uvedeném odkazu, jsou uvedeny informace i
ve vazbě na pandemii koronaviru.
Odvoz pytlů s odpadky od komunikací I., II. a III. třídy mimo obce zajistíme ve spolupráci
s Krajskou správou a údržbou silnic. Odvoz zdarma proběhne jen od krajských komunikací.
Pokud dojde ke sběru odpadků v obci, upozorňujeme v pokynech pro sběrače, že si musí domluvit
odvoz ve spolupráci s obcí.
Prosím Vás touto cestou o zveřejnění této informace vašim obyvatelům, popřípadě vyvěšení
plakátku, který je na výše uvedené www stránce ke stažení.
V případě dotazů k akci se prosím obracejte na kontaktní osobu: Ing. Petr Holý, tel.: 564 602 538,
email: holy.p@kr-vysocina.cz. Dotazy týkající se přihlášek zasílejte na kontaktní osobu: Mgr.
Oldřich Sklenář, tel.: 564 602 562, 724 650 149, e-mail: sklenar.o@kr-vysocina.cz.

Předem děkujeme za spolupráci.
V úctě

podepsal
Mgr. Hana Digitálně
Mgr. Hana Hajnová
2021.02.09
Hajnová Datum:
11:35:58 +01'00'

Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

