Obec Spytihněv

Kontaktní informace
Pravidelný svoz plastového
odpadu

Obec Spytihněv
Spytihněv 359
763 64 SPYTIHNĚV

Kam s odpady?
Jaký druh odpadu patří do popelnice?
Co na sběrný dvůr? Jak se recyklují plasty,
papír, elektroodpad či bioodpad?

571 117 121
ou@spytihnev.cz
www.spytihnev.cz

Svoz popelnic

1x

Sběrný dvůr

•hnědá známka
•7 vývozů ročně
•550,--

za 8 týdnů

1 x za
4 týdny

1 x za 2 týdny

Spytihněv 359
763 64 SPYTIHNĚV

Úterý
Čtvrtek
Sobota

14:00 – 16:00
14:00 – 16:00
09:00 – 14:00

•zelená známka
•13 vývozů ročně
•1.050,--

•žlutá známka
•26 vývozů
ročně
•1.650,--

Své náměty, připomínky nebo upozornění můžete zasílat na
ou@spytihnev.cz

Obec Spytihněv

V roce 2016 se díky Vám podařilo
vytřídit:

o
o
o
o
o
o
o
o

35,13 t
1,12 t
22,95 t
23,68 t
13,00 t
81,26 t

plastů
nápojového kartonu
papíru
skla
železa
suti

80,68 t objemného odpadu
211,80 t komunálního odpadu

Třídění odpadu
Na sběrný dvůr obce je možné odevzdat
tyto odpady:
 papír
 sklo
 kovy
 textil, obuv, hračky
 stavební suť (za poplatek)
 objemný odpad
 plasty
 nápojový karton
 autobaterie
 barvy
 léčiva
 žárovky a zářivky
 drobné elektrospotřebiče
 mrazáky, ledničky, pračky, myčky a ostatní
 televizory, monitory, počítače, rádia
 bioodpad
 a další

Plastové odpady a nápojový
karton
Již od roku 2012 je v obci zaveden systém třídění
plastových odpadů a nápojových kartonů
prostřednictvím pytlového svozu. Díky tomu se za
loni sesbíralo téměř 35,13 t plastů a 1,12 t
nápojových kartonů ve více jak 13 840 pytlech.
Do pytlů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky,
sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a
kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů,
mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží,
obaly od CD disků a další výrobky z plastů.

Bioodpad
Žádáme všechny občany o kázeň při
ukládání
bioodpadu
do
modrých
kontejnerů
a
respektování
nápisů
umístěných na zmíněných kontejnerech.
Větve stromů a keřů, a další dřevní
hmotu mohou občané navážet do
objektu bio skládky ve vyhrazeném
prostoru vlevo, kde bude štěpkováním
dále zpracována.
MEZI BIOODPAD PATŘÍ:
Listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny,
čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin,
piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů,
hlína z květináčů, spadané ovoce atd. Vše
ukládat bez obalů (polyethylenové tašky
sáčky apod.)
MEZI BIOODPAD NEPATŘÍ!!:
zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje,
kosti,
maso,
kůže,
uhynulá
zvířata,
exkrementy masožravých zvířat, znečištěné
piliny, všechny další biologicky nerozložitelné
odpady, větve stromů a keřů, kořeny, pařezy
a jakákoliv dřevní hmota kromě dřevní

Jelikož se žluté pytle dále třídí, je možné do nich
vhazovat i nápojové kartony, tzn. krabice od džusů,
vína, mléka a mléčných výrobků.
Pytle, které obsahují jiné součásti nebo
nestlačené PET láhve, NEBUDOU SESBÍRÁNY!

www.spytihnev.cz

Obec Spytihněv

štěpky.

ou@spytihnev.cz

