Objemný a nebezpečný odpad
Obec pořádá 2x ročně svoz objemného a nebezpečného odpadu. Kontejnery jsou přistaveny
u obecního úřadu.
Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn
do sběrných nádob např. koberce, matrace, nábytek, sedačky, židle, podlahová krytina.

Nebezpečný odpad – v rámci svozu se mohou odkládat pouze tyto odpady:
-

znečištěné obaly od barev, olejů apod.
barvy, lepidla, zásady, kyseliny, rozpouštědla a chemikálie v uzavřených nádobách
upotřebené oleje, brzdové a nemrznoucí kapaliny v uzavřených nádobách
zářivky, výbojky
všechny druhy baterií, akumulátorů a autobaterií
pneumatiky pouze z osobních automobilů bez disků (4 ks na občana)
televizory, rádia, monitory, pračky, veškeré drobné elektrospotřebiče
mrazáky, lednice
bojlery, sporáky
vyřazené léky včetně mastí a roztoků

Žádáme občany, aby neodkládali odpad před příjezdem sběrného vozu! Každý si musí svůj
odpad naložit do kontejneru sám!!!

Stavební odpad do kontejnerů NEPATŘÍ!!!
Podle odpadového zákona č. 185/2001 Sb. nemají obce povinnost zajistit místa pro odložení
stavebních odpadů a nemusí je ani likvidovat. Stavební odpady nepatří do popelnice, protože ty
jsou určeny pouze pro směsný komunální odpad. Mohlo by dojít k poškození svozové techniky,
případně lisu, pokud je směsný odpad překládán a lisován do velkých kontejnerů na překladišti.
Ze stejných důvodů nepatří stavební odpad ani do kontejnerů na objemný odpad.
Stavební odpad se dělí dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. tzv katalog odpadů. Patří sem např:
beton, cihly, tašky a keramické výrobky, směs betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
obsahující nebezpečné látky, směs betonu, cihel, tašek a keramických výrobků, která
nebezpečné látky neobsahuje, sklo, plasty, dřevo obsahující nebezpečné látky nebo
nebezpečnými látkami znečištěné, kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné
nebezpečné látky, kabely bez obsahu nebezpečných látek, zemina (včetně vytěžené zeminy
z kontaminovaných míst), kamení, vytěžená hlušina, izolační materiál s obsahem azbestu, jiné
izolační materiály, které jsou či obsahují nebezpečné látky, izolační materiály, které neobsahují
azbest ani jiné nebezpečné látky, stavební materiály obsahující azbest, stavební materiály na
bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami, stavební materiály na bázi sádry neobsahující
nebezpečné látky.

