Návod jak nakládat s odpady v naší obci STAROVICE
druh odpadu

papír

specifikace odpadu

co tam nepatří

noviny, časopisy, lepenka, krabice,
mokrý, mastný a znečištěný
karton, sešity, knihy, letáky, psací a balící papír,celofán, obvazy, použité
papír
papírové kapesníky, voskový

nápojový karton nápojové kartony od mléka, džusů,

plast

sklo
sklo
starý textil,
hračky, obuv

bioodpad

kefírů, vína apod.

špinavé obaly

sešlápnuté pet lahve, igelity, obaly od
pracích prášků, kelímky od jogurtů a
mléčných výrobků, obaly od CD, obaly od
čistících a kosmetických přípravků,

Polystyren, PVC, linoleum,
plastové obaly od chemikálií,
guma, molitan, trubky,
znečistěné a mastné plasty

porcelán, tabulové, drátěné,
bílé, barevné, lahve, zavařovaccí sklenice, plexisklo, keramika
tabulové a objemné
drátěné sklo, plexisklo

jak naložit s odpadem
vložit do kontejnerů v obci, větší kusy
odvézt na SDO do kontejneru
sešlápnutý, svázaný, vložit ve svozový
den před dům, případně odvézt na SDO
vložit do průhledného plastového pytle
a ve svozový den vložit před dům,
případně odvézt na SDO. V
neprůhledných pytlech nebude odpad
svážen.
možno vhodit do připravených
kontejnerů v obci, případně na sběrný
dvůr
odevzdat na SDO

vložit do igelitového pytle a vložit do
kontejnerů v obci u COOP a AZ nebo na
veškeré oblečení, obuv a plyšové hračky nepoškozené, neznečistěné
sběrný dvůr
vložit do vlastního kompostéru,
případně odvést do kontejneru ke
tráva, listí
zbytky jídel
COOP, u hřiště nebo na SDO
Obec nezajišťuje likvidaci odpadů ze zahrad. Je to poviností jednotlivých majitelů zahrad bioodpad zlikvidovat.
Obec má určeno místo k pálení větví a listí "u střelnice", kam můžete tyto odpady odvézt.
nejlépe použít jako stravu pro domácí
zvířata

bioodpad

břevo, větve

ke střelnici na spálení
v uzavřené pet lahvi s popisem
"rostlinný olej" dát před dům ve
rostlinné oleje
fritovací a rostlinné oleje
ne motorové a převodové
svozový den nebo dovézt na SDO
ne rostlinné
dovézt na SDO, s popisem
motorové oleje veškeré syntetické oleje
veškeré elektrické zařízení, audio, video,
odvézt na SDO, nebo vložit ve svozový
elektroodpad
zahradní el., hračky na elektriku
nerozebrané, kompletní
den před dům
pmeumatiky z nákladních vozidel nejlépe měnit v pneuservisu, který je
pneumatiky z osobních automobilů a
a traktorů, pneumatiky od
povinen staré pneumatiky zdarma
pneumatiky
motorek
podnikatelů
odebrat, případně dovézt na SDO
odevzdat v obchodě COOP, případně na
baterie
veškeré baterie, monočlánky
obecním úřadě, nebo na SDO

zářivky a úsporné
zářivky a veškeré úsporné žárovky,
žárovky
nepoškozené

ne obyčejné žárovky

nebezpečné
odpady
dřevo

chemikálie, barvy, léčiva, baterie
obsahující rtuť
veškeré dřevěné prkna, latě
nábytek, sedací soupravy, linoleum,
objemný odpad
koberce

popsané dovézt na SDO
dovézt na SDO
musí být roztříděn, dřevo, sklo,
kov

stavební suť
cihly, křidlice, betony, omítky

vložit ve svozový den před dům, nebo
odvézt na OÚ nebo na SDO

bez železa, dřeva a zeminy a
komunálního odpadu

dovézt na SDO
Zdarma odebírá obec pouze malé
množství (1 kolečko na občana a měsíc)
Nad toto množství se platí 100kč / malý
vozík za auto, 200Kč/ větší vozík nad
300kg,.

Sběrný dvůr odpadů (zkráceně SDO) - je otevřen vždy v týdnu svozu popelnic ve středu od 15:00 - 17:00 a v
sobotu od 9:00 - 11:00 hod.

Děkujeme Vám, že třídíte odpady, šetříte přírodu a své peníze.

