DO SBĚRNÉ NÁDOBY URČENÉ KE SHROMAŽĎOVÁNÍ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO
ODPADU MŮŽE BÝT ULOŽEN TENTO ODPAD:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vychladlý popel
smetky
kombinované obaly (C/PAP) složené z několika různých materiálů (kromě nápojových kartonů)
hygienické potřeby (papírové kapesníky, pleny a dámské hygienické potřeby)
keramika
porcelán
střepy z drátěných skel
střepy ze zrcadel
vyřazená obuv, drobný textil (neznečištěný nebezpečnými látkami)
mastný, znečištěný, uhlový nebo voskovaný papír (papír nesmí být znečištěný nebezpečnými látkami)
průklepová páska
drobná PVC
CD nosiče
atd.

VÝSYP SBĚRNÉ NÁDOBY NEMUSÍ BÝT PROVEDEN V PŘÍPADĚ:
1. Uložení nevhodného odpadu
•
•
•
•
•

popel, který není zcela vychladlý (hrozí vznícení odpadu ve svozovém vozidle, případně na skládce)
biologicky rozložitelný odpad (např. odpad ze zeleně, listí, ovoce, zelenina, atd.)
odpad určený k separaci (např. papír, plast, sklo, kov, nápojový karton)
nebezpečný odpad (např.obaly od nebezpečných odpadů, chemikálie, léky)
objemný odpad

2. Odpad ve sběrné nádobě je zmrzlý
3. Nefunkčnost nádoby – poškozená nebo netypizovaná
4. Neoznačení sběrné nádoby číslem popisným, nebo názvem firmy
Jestliže zaměstnanci TS Hlinsko neprovedou výsyp, jsou povinni občany informovat,
z jakého důvodu tak učinili.
Do sběrné nádoby umístí informativní lístky, které budou barevně rozlišeny:
ČERVENÝ
MODRÝ
ZELENÝ
BÍLÝ
ŽLUTÝ

- HORKÝ POPEL
- ZMRZLÝ ODPAD
- BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD
- NEFUKČNÍ NÁDOBA
- JINÝ DŮVOD

Na každém lístečku bude telefonní číslo na odpovědnou osobu, kterou můžete
v případě nejasností nebo dotazů kontaktovat.
Svoz pytlů bude proveden pouze z pytlů odpovídající síly a velikosti, označené logem naší
společnosti, které jsou k dispozici na Vašem obecním úřadě. Naplnit je můžete max. do váhy 10
kg a nelze do nich vkládat ostré předměty. Svoz jiných pytlů nemusí být proveden.

Dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., část třetí, hlava I, § 10, odstavec 1
a § 11, odstavec 1 a 3 má každý povinnost předcházet vzniku odpadu,
omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. V případě vzniku
odpadu musí být zajištěno přednostní využití před jejich odstraněním.
Přednostním využitím odpadů se rozumí například:
• recyklace – papír, sklo, plasty, kovy, tetrapacky, atd.
• kompostování - biologicky rozložitelný odpad (biologicky rozložitelný odpad je jakýkoli odpad,
který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu (např. potraviny, odpad ze zeleně, listí,
zbytky ovoce a zeleniny)
Praktický přehled jak nakládat odpady:
KONTEJNER NA PLASTY - obaly z drogistického zboží, igelity, plastové hračky (bez kovových
Žlutá barva
komponentů, nesmí být z PVC), obaly od CD, polystyren, nápojové
kartony (není-li v obci zaveden oddělený sběr), atd.
NEVHAZOVAT !!!

- CD nosiče, PVC (novodurové trubky, podlahové krytiny, plasty
se značkou 3), plastové obaly od nebezpečných látek, např.
od motorových olejů, gumy nebo zahradní hadice, atd.

KONTEJNER NA SKLO
Zelená barva

- barevné sklo: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy
z tabulového skla

KONTEJNER NA SKLO
Bílá barva

- čiré sklo: lahve od nápojů, skleněné nádoby

NEVHAZOVAT !!!

- keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla

KONTEJNER NA PAPÍR - noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity,
Modrá barva
krabice, lepenka, karton, papírové obaly
NEVHAZOVAT !!!

SBĚR KOVŮ
2x za rok SBĚR
VELKOOBJEMOVÉHO
A NEBEZPEČNÉHO
ODPADU

- mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný
papír, použité pleny a hygienické potřeby
- Kovové odpady patří do sběren, výkupen nebo na sběrné dvory.
nábytek, podlahové krytiny, textilie, oblečení (také charita),
pneumatiky z osobních aut (také autoservis nebo poslední prodejce),
objemné PVC, veškeré použité elektrozařízení(malé i do kontejneru u úřadu)
pocházející z domácností (NE profi zařízení), nebezpečný odpad, léky (také lékárny),
zrcadla, keramika, porcelán, drátěná skla

AUTOVRAKOVIŠTĚ

- autovraky

SMĚSNÝ ODPAD

- popel, kombinované obaly (C/PAP) složené z několika různých materiálů
(kromě nápojových kartonů), CD nosiče, hygienické potřeby (papírové
kapesníky, pleny a dámské hygienické potřeby), keramika, porcelán,
drátěná skla, zrcadla, papír mastný, znečištěný, uhlový nebo voskovaný,
průklepová páska, drobná PVC (objemná patří do SD), atd.

Občané mohou využít k likvidaci odpadu svoz nebezpečného a velkoobjemnového odpadu v obci.
Stavební odpad (suť, eternit, asfaltová lepenka) a pneumatiky z nákladních aut nejsou odpadem
pocházejícím z domácností, proto do svozu NEPATŘÍ !!!!!!
TENTO ODPAD JE NUTNO PŘEDÁVAT PŘÍMO NA SKLÁDKU NEBO DO SBĚRNÝCH DVORŮ!

