OBEC LODHÉŘOV

LOSNA II/2017

SBĚRNÉ MÍSTO LODHÉŘOV
Na sběrné místo můžete předávat:

NA SBĚRNÉ MÍSTO NELZE PŘEDÁVAT:

 kovové odpady, sklo, plast
 zářivky, elektroodpad (kompletní elektrozařízení)
 drobný nebezpečný odpad v omezeném množství a po

× nábytek, matrace, sedací soupravy
× autovraky, dlažbu, sanitární techniku
× materiály obsahující azbest

dohodě s pracovníkem OÚ

U SBĚRNÉHO MÍSTA JE ZAKÁZÁNO VYTVÁŘET SKLÁDKU!
OBJEKT SBĚRNÉHO MÍSTA JE MONITOROVÁN!
ZA NEDODRŽOVÁNÍ TOHOTO ZÁKAZU MŮŽE BÝT ULOŽENA POKUTA!

TŘÍDĚNÝ SBĚR ODPADU
Odpady se snažte třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné –
smícháním se odpad znečistí nebo slepí. Např. zamaštěný papír už není možné zpracovat.

PAPÍR
Do modrých nádob můžete odhodit:

Prosím, nevhazujte:

 noviny, časopisy, reklamní letáky,
 kancelářský papír,
 knihy, sešity,
 krabice, lepenka, kartón,
 papírové obaly (např. sáčky).

× mokrý, mastný nebo jinak
znečištěný papír,

× uhlový a voskovaný papír,
× použité plenky a hygienické potřeby.

SKLO
Do zelených nádob můžete odhodit:

Prosím, nevhazujte:

 láhve od nápojů,
 skleněné nádoby,
 skleněné střepy – tabulové sklo.

× keramiku, porcelán,
× zrcadla,
× drátěné sklo a autosklo.

PLASTY
Do žlutých nádob můžete odhodit:

Prosím, nevhazujte:

 PET láhve od nápojů – prosím,

× novodurové trubky,
× obaly od nebezpečných látek





nezapomeňte je sešlápnout!
kelímky, sáčky, fólie,
výrobky a obaly z plastů,
polystyrén.

(motorové oleje, chemikálie,
barvy apod.).

NÁPOJOVÉ KARTONY (krabice od džusů, mléka, vína apod.)
V naší obci máme společný kontejner na plast i na nápojové kartony
(označeno nálepkou). To znamená, že v obci není samostatný sběr
nápojových kartonů a ty se sbírají dohromady s plastovými odpady.
Při následném dotřídění jsou tyto materiály odděleny.

BIOODPAD-BRKO
Do hnědých nádob můžete odhodit:

Prosím, nevhazujte:

 trávu a plevele,
 zbytky ovoce, zeleniny, rostlin
 kávový a čajový odpad vč. filtrů
 piliny, dřevní štěpky z větví
 podestýlky z chovu drobných zvířat

× pleny, odřezky masa, kostí,
zbytky jídel (tzv. gastroodpad)

× uhynulá zvířata, exkrementy
masožravých zvířat

× biologicky nerozložitelné odpady

KONTEJNERY NA TEXTIL – V Lodhéřově za KD, ve Studnicích na návsi
Patří sem:

 letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
 látky – min. 1m2, vatované přikrývky, polštáře a deky
 obuv a hračky – nepoškozené a kompletní
VĚCI VHAZUJTE V KRABICÍCH NEBO IGELITOVÝCH PYTLÍCH!

PŘEPÁLENÝ OLEJ Z KUCHYNĚ ODEVZDÁVEJTE V UZAVŘENÝCH NÁDOBÁCH (NEJLÉPE
V PLASTOVÝCH LAHVÍCH) NA OBECNÍ ÚŘAD. ODTUD BUDOU PŘEDÁVÁNY DO JÍDELNY
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY KE ZPĚTNÉMU ODBĚRU.

POUŽITÉ BATERIE MŮŽETE ODEVZDAT DO NÁDOBY VE VESTIBULU
OBECNÍHO ÚŘADU V LODHÉŘOVĚ

Další informace ohledně třídění, likvidace odpadu a odpadového hospodářství vůbec
naleznete na stránkách Obce Lodhéřov – www.lodherov.cz, případně se můžete
informovat na našem obecním úřadu nebo u firmy, která sváží odpady.

POKUD DOJDE KE SMÍCHÁNÍ TŘÍDĚNÉHO ODPADU SE SMĚSNÝM NEBO
VHODÍTE DO KONTEJNERŮ JINÝ ODPAD, NEŽ PRO KTERÝ JE URČEN, NELZE
TAKOVÝTO ODPAD DÁLE ZPRACOVAT JAKO TŘÍDĚNÝ A CELÝ KONTEJNER
SE LIKVIDUJE JAKO SMĚSNÝ!

