INFORMACE O LIKVIDACI ODPADU
KAŽDÝ OBČAN JE POVINNEN TŘÍDIT ODPAD
Dle obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích činí sazba poplatku 950,- Kč. Poplatek platí každá fyzická
osoba, která má v obci trvalý pobyt a každá fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, nebo rodinný dům, kde není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Pro shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou občanům k dispozici tyto sběrné nádoby:
1)Popelnice o obsahu 120 litrů nebo 240 litrů slouží k ukládání zbytkového odpadu. Jejich svoz je
zajišťován v intervalu 1 x 14 dní (120 l, 240 l) a 1x měsíčně (120 l). Popelnice jsou občanům
bezplatně zapůjčeny svozovou firmou. Občané si je mohou objednat a vyzvednout na obecním
úřadě, jestliže prokáží, že zapůjčená popelnice, kterou užívali dosud, byla zničena, nebo že se nově
nastěhovali do dosud neobývaného domu. Poškozenou popelnici je nutno vrátit na obecní úřad při
výměně za novou popelnici. Občané mohou místo popelnic zapůjčených svozovou firmou používat
za stejných podmínek i vlastních nádob o objemu 120 nebo 240 litrů, které splňují technické
podmínky vyžadované svozovou firmou.
2) Černé plastové kontejnery o objemu 1 100 litrů pro ukládání zbytkového odpadu jsou
rozmístěné na určených stanovištích vyhlášených radou obce. U bytových domů se používají místo
popelnic. V chatových lokalitách mohou být umístěny jen v určitém období nebo v určitých
termínech, které vyhlašuje rada obce.
3) Plastové pytle slouží pouze pro majitele rekreačních objektů v určených lokalitách k ukládání
zbytkového odpadu. Jejich svoz je zajišťován v pravidelných intervalech vyhlášených radou obce.
4) Barevné plastové kontejnery o objemu 1 100 litrů na tříděný odpad (sklo, plasty, nápojové
kartony a papír) jsou rozmístěné po celý rok na určených stanovištích vyhlášených radou obce.
Kartonové krabice umisťované do kontejneru je nutné z důvodu úspory místa vždy rozřezat na dílčí kusy!!!

5) Šedé popelnice na kovy jsou rozmístěny po celý rok na určených stanovištích vyhlášených radou
obce.
6) Jedlé oleje a tuky se ukládají v uzavřené PET lahvi (ne v jiné nádobě nebo ve skle) na víko černé
popelnice. Při svozu směsného komunálního odpadu bude PET lahev s olejem přebrána a
odvezena.
7) Mobilní kontejner na svoz nebezpečného odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně
svozovou firmou. Termín a místo odevzdání nebezpečného odpadu obec oznamuje v dostatečném
časovém předstihu obvyklým způsobem.
8) Kontejner na velkoobjemový odpad je zajišťován minimálně dvakrát ročně svozovou firmou.
Termín a místo odevzdání velkoobjemového odpadu obec oznamuje v dostatečném časovém
předstihu obvyklým způsobem.
9) Bioodpad - je tvořen biologicky rozložitelnou hmotou, která vzniká např. údržbou veřejné zeleně,
sekáním trávy, sběrem listí a spadaného ovoce a také při přípravě pokrmů (zbytky pečiva a obilovin, ovoce a
zeleniny). Biodpad je možné likvidovat v Kompostárně ve Struhařově, provozní doba je uvedena

na www.struharov.cz Majitelé chatových objektů v katastru Ondřejov, Třemblat a Turkovice obdrží
na vyžádání na obecním úřadě potvrzení o možnosti vývozu bioodpadu do Kompostárny Struhařov.

10) Kontejnery na textil jsou rozmístěny po celý rok na určených stanovištích vyhlášených radou
obce.
11) Likvidace elektroodpadu je možná v průběhu celého roku
•
•

elektroodpad menších rozměrů lze i nadále odkládat do speciálních popelnice umístěné ve vestibulu
obecního úřadu
elektroodpad (např. pračky, myčky, ledničky, televize, počítače, akumulátory, baterie, žárovky a
zářivky) je možno v průběhu roku ukládat vedle hasičské zbrojnice v Třemblatech.

12) materiály Stavební odpad vč. stavebního odpadu obsahujícího nebezpečné látky + izolační:
Likvidaci stavební suti, eternitu, azbestu, stavebního polystyrenu, lepenky, asfaltu, cihel apod. je občan
povinen zajistit na vlastní náklady.
Povolení k likvidaci v našem okolí má např. společnost Marius Pedersen a.s. (www.mariuspedersen.cz),
AHV ekologický servis (www.ahv.cz), Sběrný dvůr Města Mnichovice (www.mnichovice.info)
Odvoz lze také objednat u Honc Autodoprava, Kaliště 8, www.auto-kovo.cz

Obecní úřad

