ODPADY

(příloha Opatovského zpravodaje listopad/prosinec 2019)

V říjnu byl vydán zvláštní zpravodaj ke změně nakládání s odpady v naší obci a při výdeji popelnic
jste dostali informace ke třídění odpadu – pokud tyto informace nemáte, lze si vyzvednout na OÚ
nebo najít na www.obecopatov.cz (k dostání je už aktualizovaná verze).
NA DOTAZY OBČANŮ ke třídění odpadu UPŘESŇUJEME PRO VEŘEJNOST:
 komunální odpad netříděný je také nazývaný komunál/komunální nebo směsný a patří do
černé popelnice, komunální odpad tříděný – PAPÍR (modrá), SKLO (zelená), PLASTY (žlutá)
 do malé černé popelnice, kam sypete popel dáváte i ostatní směsný odpad
POPEL JE ALE NUTNÉ NECHAT MIMO POPELNICI V NĚJAKÉ NÁDOBĚ NEJDŘÍVE NĚKOLIK
DNÍ VYCHLADNOUT!!!
Většina odpadu se v celé ČR třídí stejně, je ale několik věcí, které se třídí podle požadavků
zpracovatelské firmy, a potom to může být jinak v Opatově a třeba ve Svitavách! Např. nápojové
kartony (Tetrapack) od mléka, vína, džusů…(sešlapané!!) v Opatově patří do tříď.odpadu – PAPÍR.
DLE POŽADAVKŮ ZPRACOVATELSKÉ FIRMY UPŘESŇUJEME:
 polystyrenové krabičky od jídla a plastové lahve od oleje je nutné dávat do směsného
odpadu (bohužel, ale takto znečištěný odpad znemožňuje recyklaci), ale skleněné lahve od
oleje se vymývat nemusí a zašroubované patří do tříděného odpadu - SKLO, stejně tak se
nemusí vymývat kovové obaly
 jedlé tuky z kuchyně, např. fritovací olej, odneste v PET lahvi na sběrný dvůr

SBĚRNÝ DVŮR (nachází se za obecním úřadem) je otevřený vždy v pondělí 7 – 12 a 13 – 17 h
(v jiné dny a o víkendech pouze po předchozí domluvě)
Lze sem uložit:
 NEBEZPEČNÝ ODPAD - obaly od nebezpečných látek (na obalu je oranžová výstražná značka)



jako jsou barvy, hnojiva, rozpouštědla, postřiky proti plevelům, chemikálie, lepidla…
- skleněné /plastové obaly s nevypotřebovanými zbytky čisticích, pracích, kosmetických přípravků a
např. kbelík se zbytkem nevypotřebované malířské barvy…
- ELEKTROSPOTŘEBIČE - lze odnést do obchodů s elektrospotřebiči v rámci tzv. zpětného odběru
nebo na sběrný dvůr (chladničky, mrazničky, televizory, počítače, monitory, vysavače, drobné el.
přístroje, mobilní telefony, zářivky, úsporné žárovky… - ale obyč. žárovky patří do směsného odp.)
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD - nábytek, koberce, linolea, matrace, velké papírové krabice
např. od ledničky… - rozložené! (Velké krabice nepokládejte vedle kontejnerů na papír, když namoknou, je
tento papír pro recyklaci znehodnocený a musí se vyhodit do směsného odpadu, stejně tak jakékoli odpady
uložené v pytlích vedle kontejnerů – takové třídění je potom zbytečné).

- okna, dveře, dřevotříska, kabely, zárubně, umyvadla, záchodové mísy, výlevky, vany
- stavební sutě (beton, cihly, omítky, střešní krytiny, dlaždice, skelná vata (zabalit do igelitu),
lepenka
Na sběrný dvůr je po domluvě možné uložit v malém množství (jednotlivé kusy). Větší množství,
např. stavební odpad z rekonstrukcí, demolic, stavebních úprav, atd., patří přímo na skládku kom. odpadu
ve Třebovicích. Výše poplatku za skládkovné je dle množství a druhu odpadu. Odvoz lze za úhradu domluvit
na obecním úřadě. Azbestové odpady (např. eternit) patří na skládku vždy, jedná se NEBEZPEČNÝ ODPAD!


ŽELEZO/HLINÍK – železo, barevné kovy, chromované předměty, plechovky – nemusí se vymývat,
tlakové kovové nádobky (lak na vlasy, šlehačka, voňavka…), konzervy, hrnce, plechy, pánve (ne
teflon -> směsný), víčka od zavařenin, jízdní kola… -> SBĚRNÝ DVŮR nebo přímo výkupna



BIOODPAD rostlinného původu (tráva, drobné větve, listí, káva, čaj, skořápky ořechů, ovoce,
zelenina… ) patří do kompostu nebo případně do sběrného dvora na URČENÉ MÍSTO,
NE DO SMĚSNÉHO ODPADU!!!
Zbytky živočišného původu do kompostu ani na sběrný dvůr nepatří (kosti, zbytky uvař. jídla,
masa…), pokud nelze spotřebovat jinak (např. krmení pro slepice, atp.), pak patří do směsného odpadu.
Uhynulá zvířata a větší množství živočišného odpadu řeší Asanace s.r.o., Žichlínek.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ODPADY, SE KTERÝMI SI NEVÍTE RADY – zeptejte se nebo je odneste do sběrného dvora, lépe,
než abyste je někam zahodili.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERMÍNY SVOZU: komunální (směsný) odpad se bude svážet 1 x za dva týdny a plasty 1 x za 4 týdny
1. svoz - 5. a 6. 11. (út – st) komunální odpad (černá popelnice)
2. svoz - 19. a 20. 11. (út – st) komunální odpad, 21. a 22. 11.(čt – pá) plasty (žlutá popelnice)
3. svoz - 3. a 4. 12. (út – st) komunální odpad
4. svoz - 17. a 18. 12. (út – st) komunální odpad, 19. a 20. 12. (čt – pá) plasty
SVÁŽET SE NEBUDE:
-

popelnice, ve kterých bude jiný, než komunální odpad (to znamená např. tráva, větve, ovoce,
květiny, stavební suť…)
plechové popelnice
odpad umístěný mimo popelnice (např. pytle s dalším odpadem)

Termíny svozu o vánocích a v lednu budou zveřejněny ve zvláštním zpravodaji a na webových
stránkách obce. Protože s novým způsobem sběru komunálního odpadu začínáme, budou i další
termíny svozu vypisovány v obecním zpravodaji.
Poplatek za odpady zůstává stejný! Popelnice je potřeba v PRVNÍ DEN TERMÍNU SVOZU umístit na určené
místo DO 8 h RÁNO. Plán svozu je nyní stanoven odhadem, proto jsou v tuto chvíli naplánovány vždy 2 dny.
Předpokládáme, že po době zkušebního provozu budou termíny přesnější, tak, abyste přesně věděli, který
den se právě u vás popelnice odváží (a nemusely venku stát dva dny).
Kontejnery na papír a sklo budou ponechány na 8 svozových místech (bytovky, Opatovská hospoda, OÚ,
MŠ, rozcestí u Zeman/Krahulec, bývalá „mlékárna“ – Křivka/Bárta, „dolina“, Zádolka) a budou vyváženy dle
potřeby.

UPOZORNĚNÍ:
 zaparkovaná auta NESMÍ PŘEKÁŽET PROVOZU na pozemních komunikacích
V případě, že bude z tohoto důvodu komunikace neprůjezdná (traktor se svozovou nástavbou
nebo radlicí potřebuje MINIMÁLNĚ! 3 METRY), údržba ani svoz odpadu nebude v těchto místech
proveden! Opakovaně jsou tyto potíže v lokalitách: např. řadovky za bývalou Vigonou, křižovatka
a ulice u Smolíků, ulice u bývalé mlékárny…





svozová nástavba JE VYBAVENA KAMERAMI z důvodu bezpečnosti a kontroly
vysypávaného odpadu
připomínáme občanům, že dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., JSOU POVINNI
V SOULADU S OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKOU OBCE ODPAD TŘÍDIT A ODKLÁDAT
ODDĚLENĚ na místa k tomu obcí určená
majitelé zahrad mají zajistit, aby jejich stromy a keře nezasahovaly do průjezdného
profilu místních komunikací, tj. JE POTŘEBA OŘEZAT VĚTVE, KTERÉ ZASAHUJÍ DO CESTY

V obci budou na autobusové zastávky a dětské hřiště pod MŠ instalovány nové odpadkové koše.
I přes častý úklid není v těchto místech možné udržet pořádek. Upozorňujeme, že jsou to koše na drobný
odpad nikoli na pytle domácího odpadu, lahve a krabice od všeho možného! Bezohledné chování některých
spoluobčanů a „návštěvníků“ obce bohužel tak znepříjemňuje čekání na autobus slušným občanům a hyzdí
životní prostředí.

KAŽDÝ SE SVÝM CHOVÁNÍM PODÍLÍ NA ČISTOTĚ OBCE A JEJÍHO OKOLÍ.

