INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU VCHYNICE

ODPADY
– informace ke třídění a svozu komunálních odpadů
♣ TŘÍDĚNÝ ODPAD – PLAST (NÁPOJOVÝ KARTON), PAPÍR, SKLO
- kontejnery 1100 litrů
KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD – 3 stanoviště
Vchynice - náves – kontejner na papír, plasty, sklo
- ulice u Smetanů – kontejner na plasty
Radostice - náves - kontejner na papír, plasty
Co patří do kontejnerů na separovaný odpad:
Plasty – do kontejneru patří zejména velké plastové věci, které se nevejdou do pytlů (plastové
přepravky, židle, igelitové folie apod.), polystyrén (rozlámaný na menší kousky), nápojové kartony,
plastové obaly, plastové láhve, kelímky, sáčky, igelitové tašky atp.
Papír - do kontejneru patří časopisy, noviny, papírové obaly, krabice a papírové kartony, které je
třeba rozřezat na menší kousky, aby nezabíraly místo.
Sklo - do kontejneru patří sklo bílé i barevné bez zátek

♣ PYTLOVÝ SVOZ TŘÍDĚNÝCH ODPADŮ (papír, plasty) z Vašich
domácností.
Každou první středu v měsíci je prováděn svoz pytlů s vytříděným odpadem – papír a plasty od
Vašich domů.

♣ VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER
Bude pro Vás k dispozici přibližně 1x za 2 měsíce na určeném místě v určenou dobu. Informace se
občané dostanou s předstihem do svých domovních schránek.
Slouží na odkládání velkých složek komunálního odpadu, které se nevejdou do popelnice. Jeho
obsah je vyvážen na skládku.
Do velkoobjemového kontejneru můžete ZDARMA odevzdat: starý nábytek, koberce, matrace,
lina, textil, staré boty, sanitární techniku (umyvadlo, záchod), peřiny atp.
Do velkoobjemového kontejneru nepatří: plasty, papírové kartony, pneumatiky, nebezpečný
odpad, elektrozařízení, nářadí, obaly od barev a domácí chemie, kovy a stavební suť. Tyto
odpady nenoste, nebudou od Vás převzaty. O způsobu jejich likvidace jste informováni
průběžně.
Při předávání velkých odpadů bude přítomna obsluha, která o převzetí odpadu bude rozhodovat.

♣ LIKVIDACE STAVEBNÍ SUTI A PNEUMATIK
- stavební suť se za poplatek ukládá do speciálního kontejneru, který je možné objednat na
Obecním úřadě ve Vchynicích anebo u specializované firmy. Likvidaci si občan hradí.
- pneumatiky převezmou za úplatu pneuservisy, větší množství pneumatik lze odevzdat za úplatu
v Lafarge Cement, a.s., Čížkovice.

♣ POPELNICE
Slouží pro uložení směsného komunálního odpadu, tj. odpad, který zbude po vytřídění plastů,
papíru, skla, nápojových kartonů, polystyrénu a kovů. V obci Vchynice je zaveden zámkový
systém. Občan likviduje komunální odpad na základě smlouvy s obcí, která mu po zaplacení ceny
známky dle vybraného druhu svozu, známku vydá.

♣ LIKVIDACE NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Svoz nebezpečného odpadu probíhá každý rok na jaře a na podzim. Bližší informace dostanete na
letácích do svých domovních schránek. Likvidace veškerého nebezpečného odpadu je
ZDARMA. Není třeba žádné odpady vyvážet do lesa !!!
Zdarma můžete odevzdat:
- všechny druhy televizorů, video, DVD přehrávače, rádia, kazetové magnetofony, gramofony, hifi věže, reprobedny, sluchátka, dálkové ovladače,
- videokamery, fotoaparáty, elektrické hudební nástroje, počítače s příslušenství (klávesnice, myš,
karty atp.)
- notebooky, monitory, telefony, faxy, tiskárny, malé kopírky, kalkulačky, herní konzole a jejich
ovladače, všechny elektrické hračky!!!
- veškerou bílou techniku – chladničky, mrazničky, klimatizační zařízení, pračky, sušičky, myčky,
pečící zařízení, sporáky, plotny, mikrovlnné trouby, elektrická topidla, elektrické radiátory,
ventilátory, odsávače par, vysavače, čistící stroje na koberce, zařízení k šití, pletení, takaní,
žehličky, topinkovače, fritovací hrnce, mlýnky, kávovary, feny, holící strojky, masážní strojky,
hodiny, váhy, budíky a ostatní malé domácí spotřebiče
- elektrické a elektronické zařízení – vrtačky, pily, frézy, brusky, svářečky, pájky, postřikovače,
sekačky atp.
- baterie a akumulátory všeho druhu
- barvy, laky, oleje (motorové i fritovací) a jejich obaly
- pesticidy a jejich obaly
- obaly od domácí chemie, zbytky domácí chemie, rozpouštědla, ředidla,
- rtuťové teploměry, lednice,
- foto chemikálie a další.
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