Odpad
Kam s ním?
Odpad
je každá movitá věc, které se osoba zbavuje, nebo má úmysl nebo povinnost se jí
zbavit.
KOMUNÁLNÍ ODPAD
je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob – občanů
s výjimkou odpadů vznikajících u právnických a fyzických osob oprávněných
k podnikání.
Komunální odpad jako skupina odpadů se dělí dle Katalogu odpadů na tři podskupiny
a dále jednotlivé druhy odpadů:
- ostatní – papír a lepenka, sklo, biologicky rozložitelný odpad, plasty, kov
- nebezpečný – zářivky, baterie, akumulátory, léčiva, kyseliny, pesticidy
- směsný neboli domovní odpad- zbytkový odpad
Se zvýšeným zájmem o různé produkty narůstá i množství vznikajících odpadů, a to
jak při jejich výrobě, tak i při jejich spotřebě. Výroba některých produktů spotřebovává
neobnovitelné zdroje prvotních surovin. Jejich těžba má dopad na životní prostředí.
Z tohoto důvodu jsou ve strategických dokumentech odpadového hospodářství
Evropské unie a České republiky stanoveny základní cíle udržitelného rozvoje.
Udržitelným rozvojem je předcházení vzniku odpadů, jejich nebezpečnosti, využívání
odpadů jako zdrojů surovin a bezpečné odstraňování nevyužitelných zbytků.
Cílem legislativy České republiky je:
- zvýšit množství tříděných složek odpadu, zajistit jejich materiálové a energetické
zpracování a přispět tak ke snížení spotřeby přírodních zdrojů surovin
- zvýšit množství složek odpadu, které budou materiálově a energeticky využity
- zajistit oddělení složek s nebezpečnými vlastnostmi od komunálního odpadu a ty
bezpečně zpracovat
- maximálně snížit množství odpadu ukládaného na skládky
Každý z nás vyhodí za rok asi 150-200 kg odpadů.
Pokud však odpady třídíme, umožníme tak recyklaci více než třetiny tohoto množství.
Za rok tak můžeme vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů a 15 kg skla.
Odpady, které jsou svezeny z barevných kontejnerů je nutné dále dotřídit. Na tzv.
dotřiďovacích linkách se odpady třídí na jednotlivé druhy dle jejich dalšího zpracování
(recyklace ) a zároveň odstraňují nežádoucí příměsi, nečistoty a odpady.
Při recyklaci jsou zpracovány odpady na nové materiály.
Každý z nás svým chováním přímo ovlivňuje další „ život „ odpadu – pokud jej
správně roztřídíme, umožníme tak jeho znovupoužití.
Pokud jej vyhodíme do popelnice, odpad bude uložen na skládce.

K ukládání jednotlivých druhů odpadů:
( ve smyslu OZV Města Planá č.5/2012 ze dne 12.12.2012, o odpadech)

Ostatní odpad
Papír
I v našem městě odkládáme papír do modrých nádob.
Do nádob patří noviny, časopisy, letáky, prospekty, nepotřebné nebo poškozené knihy ,
sešity, obalový papír, vlnitá lepenka, či krabice.
Do nádob nepatří mastné, nebo znečištěné papíry, voskový nebo uhlový papír,
kombinované obaly s plasty.

Plast
Ve městě jsou k dispozici nádoby žluté barvy.
Do nádob patří plastové láhve, kanystry od nápojů, PET lahve, plastové obaly od
pochutin, kosmetických přípravků, pracích, čisticích a avivážních prostředků, tašky,
obalové folie, pytle, sáčky, kuchyňské náčiní z plastů, výrobky z pěnového
polystyrenu, plastové části domácích spotřebičů, hraček, přepravky, vědra, krabice od
mléka a džusů ( tetrapakové krabice).
Nádoby od poživatin, např. jogurtů, by měly být zhruba omyté, aby nedocházelo ke
hnití jejich obsahu.
Do nádob nepatří podlahové krytiny, plastové tapety a textilie, el. kabely, plastové díly
s kovovými částicemi, molitan a pryž, plastové odpadové trubky a všechny výrobky
z tohoto materiálu.

Sklo
Bílé sklo odkládáme do bílých nádob, barevné do zelených nádob ( zvonů).
Na stanovištích pouze se zeleným zvonem se barva skla nerozlišuje.
Do nádob patří skleněné nevratné láhve, zavařovací sklenice, různé skleněné výrobky
např. vázy , skleničky, okenní sklo, lahvičky od parfémů či kosmetiky bez kovových
uzávěrů.
Do nádob nepatří keramika, nádoby z pálené hlíny, sklo s drátěnou výztuží, vrstvené
sklo, netříštivé sklo, zátky, žárovkové sklo, zářivky, autosklo a zrcadla.
Při odkládání odpadu do nádob vždy dbáme na to, aby měl co nejmenší objem.

Železo, neželezné kovy, sběrový papír
Můžeme shromažďovat i ve sběrných střediscích jiných oprávněných osob k výkupu.

Nebezpečný odpad
Nebezpečný odpad ukládáme do sběrného dvora.
Do sběrného dvora se předávají televizory, PC, monitory, lednice, mrazáky a další el.
spotřebiče, zářivky, výbojky, obaly se zbytky barev a laků (plastové, plechové),
olověné akumulátory, monočlánky, pneumatiky, oleje, olejové filtry, hadry od oleje,
staré léky, zbytky ředidel a rozpouštědel, případně další nebezpečné složky
komunálního odpadu.

Směsný odpad
Ukládáme do vlastních, případně pronajatých nádob, registrovaných v systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na území města Planá.
Do nádob nelze ukládat velkoobjemový odpad, žhavý popel , kapaliny, látky žíravé,
výbušné, zápalné a lehce vznětlivé, železný šrot, uhynulá zvířata, zeminu, kamenivo,
stavební suť a materiály ohrožující zdraví nebo bezpečnost osob manipulujících
s nádobami.
Velkoobjemový směsný odpad - hračky, textil, boty nábytek aj. ukládáme do sběrného
dvora odpadů.
ODPAD, KTERÝ NENÍ KOMUNÁLNÍM

Stavební odpad
Stavební odpad jsme povinni třídit a nabídnout k využití provozovateli zařízení na
úpravu stavebního odpadu( např. obalovny).
Stavební odpad můžeme ve velmi omezeném množství předat do sběrného dvora nebo
oprávněné osobě.

Uhynulá zvířata, trhaviny, výbušniny
a další výše neuvedené odpady
Převedeme do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí.

Informace o provozu SDO:
Sběrný dvůr odpadů
Kyjovská ulice č.p. 935, Planá
(areál bývalé sběrny surovin )
Provozní doba:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

13.00 – 17.00 hod
zavřeno
13.00 – 17.00 hod
zavřeno
13.00 – 17.00 hod
08.00 – 12.00 hod
zavřeno

Kontakt na provozovatele:
EKODEPON s.r.o.
Jednatel společnosti:
Sběrné dvory odpadů:

Ing. Petr Strankmüller
tel.: 374 616 990
mobil: 602 267 157
Renata Trávníčková
tel.:
374 616 995
mobil: 602 342 282

Informace o mobilním sběru (MS)
Mobilní sběr
nebezpečného a velkoobjemového odpadu na stanovených místech v termínech,
o kterých Město předem informuje.

V Plané dne 1.1.2013
MěÚ Planá ŽP

