INFORMACE O LIKVIDACI ODPADU
KAŽDÝ OBČAN JE POVINNOST TŘÍDIT ODPAD
Dle obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, kterou schválilo zastupitelstvo obce dne 14.1.2019 činí
Sazba poplatku 700,- 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.

Svoz velkoobjemového odpadu se uskuteční od úterý 30. dubna až do neděle 5. května 2019
kontejnery budou umístěny v těchto lokalitách:
v Ondřejově, u benzínové pumpy, areál ZD
v Třemblatech v ulici Na Rybníku
v Turkovicích v ulici K Březině

Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 4. května 2019
Kontejnery budou umístěny v těchto místech a časech:
Turkovice, u bývalé prodejny: 9:30 – 10:00
Ondřejov, u benzínové pumpy: 8:40 – 9:20
Třemblat, u požární nádrže: 8:00 – 8:30
Upozornění: BIOODPAD nepatří do komunálního ani velkoobjemového odpadu!!!!

Bioodpad

- je tvořen biologicky rozložitelnou hmotou, která vzniká např. údržbou veřejné zeleně,
čištěním odpadních vod, sekáním trávy, sběrem listí a spadaného ovoce a také při přípravě pokrmů (zbytky
jídel, ovoce a zeleniny). Biodpad je možné likvidovat v Kompostárně ve Struhařově, provozní doba

je uvedena na www.struharov.cz

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 odkládat ve výkupně surovin v areálu zemědělského družstva v
Ondřejově. Sběrna je otevřena od úterý do soboty v době od 8 do 18,00 hodin (neděle a pondělí
zavřeno). Dále je možno tento elektroodpad ukládat i vedle hasičské zbrojnice v Třemblatech.

Likvidace papíru a kartonu je možná v průběhu celého roku
Větší množství papíru a kartonu, které se nevejde do pravidelně svážených kontejnerů je možno likvidovat
rovněž ve výkupně surovin v areálu zemědělského družstva v Ondřejově. Kartonové krabice umisťované do
kontejneru je nutné z důvodu úspory místa vždy rozřezat na dílčí kusy!!!

Nebezpečné odpady:
-

znečištěné obaly od barev, ředidel, olejů, čisticích prostředků atd.,
sorbenty, hadry od oleje, olejové filtry atd.,
upotřebené oleje: motorové, převodové a hydraulické oleje, brzdové kapaliny,
pesticidy, herbicidy: nespotřebované prostředky k hubení hmyzu a ochraně rostlin,
spotřební chemikálie: nespotřebované kyseliny, louhy, fotochemikálie, čisticí prostředky apod.

Zářivky a výbojky:
-

pokud jsou zářivky a výbojky kompletní, přebírá se ve zpětném odběru (pro obec zdarma) –
pokud jsou zářivky poškozené (např. zlomené), likvidují se jako nebezpečný odpad a jako
nebezpečný odpad jsou přebrány.

Pneumatiky:
-

nepatří do objemného odpadu ani do nebezpečného odpadu,
přebírají se volně ložené a bez disků (jinak se platí ještě za zutí) v rámci svozu nebezpečných odpadů,
kdy občané pneumatiky předají obsluze našeho vozu, ta je převezme a samostatně jsou pak
likvidovány.

Objemný odpad:
-

starý nábytek – např.: křesla, židle, skříně, válendy atd.
podlahové krytiny – např.: koberce, linolea, plovoucí podlahy atd.
sanitární keramika – např.: umyvadla, toalety,
okna, dveře (i vč. výplní).

Stavební odpad vč. stavebního odpadu obsahujícího nebezpečné látky + izolační
materiály:
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
Veškerý běžný polystyren – obaly z nákupu spotřebičů apod. (vyjma toho stavebního) vhazujeme do žlutých
kontejnerů na plasty.

Výkup sběrných surovin v Ondřejově
Firma POSKIER s.r.o. provozovna Ondřejov IČZ: CZS02063, tel. 728188100
Otevírací doba

prosinec - březen

Pondělí
ZAVŘENO
Úterý - pátek
9:00-16:00
Sobota
9:00-13:00
Neděle
ZAVŘENO
V tomto areálu vykupujeme:

duben - listopad
ZAVŘENO
9:00 – 17:00
9:00 – 13:00
ZAVŘENO

•
•
•
•

všechny kovové odpady - železo, měď, hliník, nerez... atd, kabely
papír
mimo to je možné na sběrně odevzdat k ekologické likvidaci veškerý vysloužilý elektroodpad
veškeré elektrospotřebiče z domácnosti - pračky, myčky, sporáky, televize, počítače, konvice,
rádia atd.
• baterie a akumulátory, včetně autobaterií
• úsporné žárovky, zářivky atd.
Odběr elektrospotřebičů je zdarma, u některých druhů, například autobaterie, poskytujeme úplatu dle
aktuální výkupní ceny.

Obecní úřad

