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Veřejné toalety v Blansku jsou od středy 21. dubna opět v provozu

PRODEJNA PŘESTĚHOVANÁ 
V NOVÝCH PROSTORÁCH

NOVÁ ADRESA: 
SUKOVA 8, BLANSKO

V nových prostorách nás najdete v Blansku, na ulici 
Sukova 8, kde sídlí počítačová firma PCS-Software 

sousedící s CERGOMONT s.r.o. (VRBA)

OTEVŘENO  OD 3. 5. 2021

• velkoobchodní i maloobchodní prodej

• prodej drogerie 
 a vše pro úklid domácností i firem

• prodej bazénové chemie Vodnář 
 pro bazény, jezírka a SPA

• čištění koberců a čalounění

• pronájem a prodej čistících strojů

AKCE NA DEZINFEKCE 
a NANO ROUŠKY FFP2
OTEVÍRACÍ DOBA: 
PO–ČT 8:00–16:00
PÁ 8:00–15:00
PARKOVÁNÍ PŘÍMO U OBCHODU

vše pro úklid
velkoobchod, maloobchod – Sukova 8, Blansko

PŘÍJEM I VÝDEJ PPL a DHL

www.himmer.cz
Tel.: 516 414 696, e-mail: himmer@himmer.cz

Město Blansko již nepřijímá žádosti 

Zájemci si kontejnery na bioodpad mohli sami vyzvednout v areálu v Brněn-
ské ulici

o kontejnery na bioodpad
	 Oznamujeme,	že	skončil	příjem	žádostí	o	kontejnery	na	biologicky	
rozložitelný	 odpad.	 Všech	 800	 nádob	 určených	 pro	 rodinné	 domy	
v	 centrální	 části	města	 se	 již	 podařilo	 rozdat	 případně	 zarezervovat.	
Zájemce,	kteří	se	svou	žádostí	o	kontejner	ještě	v	poslední	výzvě	uspě-
li,	budeme	kontaktovat	e-mailem.
	 Hnědé	nádoby	pro	centrální	část	města,	které	se	podařilo	nakoupit		
za	přispění	dotace	ze	Státního	fondu	životního	prostředí,	se	rozdávaly	
ve	třech	vlnách.	Příjem	žádostí	v	té	první	skončil	31.	ledna,	ve	druhé	
vlně	 se	 mohli	 zájemci	 hlásit	 do	 31.	 března.	 Zbylé	 poslední	 desítky		
nádob	našly	své	majitele	v	poslední	výzvě,	která	právě	skončila.
	 Město	 takto	 do	 rodinných	 domů	 v	 centrální	 části	 rozdá	 800	 kon-	
tejnerů	 na	 bioodpad.	 Obyvatelům	 místních	 částí	 se	 již	 loni	 distri-	
buovalo	tisíc	nádob.	Také	jejich	pořízení	podpořila	dotace	ze	Státního	
fondu	životního	prostředí.
	 Od	 května	 tak	 v	 Blansku	 končí	 pytlový	 svoz	 bioodpadu	 a	 město		
bude	 nadále	 zajišovat	 pouze	 svoz	 biologicky	 rozložitelného	 odpadu	
umístěného	 v	 plastových	 nádobách	 nebo	 velkokapacitních	 kon-	
tejnerech.	 Zdarma	 lze	 odevzdávat	 bioodpad	 také	 v	 blanenské	 kom-	
postárně.

Text: Michal Záboj

Foto: Kateřina Rumlová

	 Městu	 se	 podařilo	 najít	 legální	
cestu,	 jak	 i	 v	 době	 mimořádných	
opatření	 znovu	 zprovoznit	 veřej-	
né	 toalety	 u	 městského	 úřadu	 na		
ul.	 A.	 Skotáka.	 Jejich	 provoz	 do-	
sud	 zajišovala	 společnost	 Služ-	
by	 Blansko.	 Ta	 musela	 záchodky	
uzavřít	 spolu	 s	 dalšími	 provozov-
nami	 na	 základě	 mimořádných	
opatření	 souvisejících	 s	 onemoc-	
něním	 COIVD-19.	 Znovuotevření	
vláda	neumožnila	ani	po	ukončení	
nouzového	stavu	od	12.	dubna.
	 Po	 rozvolnění	 omezení	 a	 opě-

tovném	zahájení	pořádání	farmář-
ských	 trhů	v	centru	města	 ale	by-	
la	 tato	 situace	 dále	 neudržitelná.	
Město	proto	dočasně	provoz	veřej-
ných	 toalet	 převzalo	 a	 od	 středy	
21.	 dubna	 jej	 po	 dobu	 nezbytně	
nutnou	 zajistí	 na	 své	 náklady	 ja-	
ko	 veřejnou	 službu	 občanům.		
Provoz	 je	zajištěn	v	běžné	oteví-
rací	 době	 od	 pondělí	 do	 pátku		
8:00–17:00	 hodin,	 v	 sobotu	 8:00	
–12:00	hodin.	

Zdroj: www.blansko.cz
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