SVOZ ODPADU
Svoz velkoobjemového, nebezpečného, bioodpadu a železa proběhne

v sobotu 21.5. 2022 od 9:30 do 12 hod. nebo do naplnění
zároveň v Bratkovicích i Dominikálních Pasekách
stanoviště:

Bratkovice - u čekárny pod přejezdem na hlavní silnici
Dom. Paseky - na návsi u čekárny poblíž dětského hřiště

NEBEZPEČNÝ ODPAD-pozor chemikálie nesmí být ve skleněných nádobách a zbytky(max 1
pytel na domácnost) eternitu musí být v igelitovém pytli
-je takový druh odpadu, který se vyznačuje negativním vlivem na životní prostředí a zdraví lidí nebo
zvířat, nebo při manipulaci s ním hrozí nějaké další nebezpečí. Jsou to např. syntetické barvy, laky a
ředidla, mořidla, elektrické baterie, autobaterie, oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty,
kyseliny, louhy, lepidla, pryskyřice, zdravotnický materiál (znečištěné obvazy, jehly apod.) tiskařské
barvy, tonery, inkousty, chladničky a mrazáky obsahující freony, obrazovky, těkavé látky,
fotochemikálie, pesticidy zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, zbytky eternitu, pneumatiky
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD je odpad z domácností, který kvůli nadměrným rozměrům a velké
hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob, jako jsou kontejnery nebo popelnice. Jedná se
například o: nábytek, koberce, sanitární keramiku, objemné lepenkové, skleněné, plastové a kovové
obaly apod. NÁBYTEK JE NUTNÉ ROZBÍT NA DESKY.
ŽELEZNÝ ODPAD- Do tohoto odpadu patří všechny železné části zbavené plastů, textilu nebo
jiných materiálů. Občany prosíme, aby železný odpad odvezli ke sběrnému místu, v případě větších
kusů jej umístili před svoji nemovitost nejlépe až v sobotu ráno. Odtud bude během dopoledne svážen
po domluvě s hasiči.
Poznámka: ledničky do tohoto odpadu nepatří, obsahují nebezpečné látky.
BIOODPAD
Jaké druhy bioodpadu do kontejneru nepatří
● zbytky jídel i pečiva, omáčky, rostlinné oleje, citrusy (slupky citrusových plodů), banány, plesnivé
a shnilé potraviny a rostliny;
● odpady živočišného původu jako maso, kosti, uhynulá zvířata, skořápky z vajíček, hnůj, výkaly a
podestýlka z chovu domácích zvířat, lidské exkrementy apod.;
● kávová sedlina, čajové sáčky, skořápky z ořechů;
● biologicky nerozložitelný (nebo obtížně rozložitelný) odpad – kameny, plasty, sklo, papír,
papírové pleny, oharky od cigaret, uhelný prach, obsah pytlů z vysavačů, nebezpečný odpad apod.

ODPADY PŘIVÁŽEJTE AŽ VE STANOVENÝCH TERMÍNECH!!!
Děkujeme.

