OBEC CHOTIMĚŘ
PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO MÍSTA
Obec Chotiměř
Chotiměř 66
410 02 Lovosice
obec@chotimer.cz

UMÍSTĚNÍ SBĚRNÉHO MÍSTA
Spodní část bývalého JZD (vjezd od hasičárny)

PROVOZNÍ DOBA
Od 1. dubna do 31. října:

sobota 10:00 - 12:00
středa 16:00 - 18:00

Od 1. listopadu do 31. března:

sobota 13:00 - 15:00

MIMO PROVOZNÍ DOBU VSTUP ZAKÁZÁN!

OBSLUHA SBĚRNÉHO MÍSTA
Pavel Šafránek (osoba určená OÚ Chotiměř, řídí ukládání odpadu) tel: 730 656 632

ODPOVĚDNÁ OSOBA
Vladimír Bouček (místostarosta) tel.: 607 024 709

PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ SBĚRNÉHO MÍSTA
Ukládání odpadu se řídí platnými předpisy, zejména zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném
znění a Obecně závaznou vyhláškou obce Chotiměř č. 2/2019, systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů a nakládání se stavebním odpadem v obci
Chotiměř, v platném znění).
Sběrné místo může využívat pouze:
•
•
•

občan, který má trvalý pobyt na území Obce Chotiměř
občan, který má na území Obce Chotiměř ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům
občan, který na území obce provozuje drobnou podnikatelskou činnost

Podmínkou využití sběrného místa je uhrazený místní poplatek, který stanovuje platná obecně
závazná vyhláška o místních poplatcích.

Ve sběrném místě lze ukládat pouze přesně určené složky komunálního odpadu. Občan je ukládá do
určených sběrných nádob podle pokynů obsluhy sběrného místa.
Zvláštní zacházení vyžaduje nakládání s odpady obsahujícími azbest nebo dehet – eternit, asfaltové
lepenky, pneumatiky, léky, stavební odpad nad stanovený limit, výbušné látky apod. Potřebujete
takový typ odpadu odložit? Obraťte se na Obecní úřad Chotiměř, případně na obsluhu sběrného
místa. Pomohou vám situaci vyřešit.
Obsluha sběrného místa je oprávněna odmítnout uložení odpadu v případě, že občan, který odpad
ukládá, neuposlechne pokynů obsluhy nebo v případě nedostatku místa pro uložení odpadu nebo
v případě, že odpad není možné z technických nebo bezpečnostních nebo ekologických důvodů
přijmout. Občan může od obsluhy využít doporučení dalšího postupu.
Je zakázáno vynášet jakýkoliv již uložený odpad.

DRUHY PŘIJÍMANÝCH ODPADŮ VE SBĚRNÉM MÍSTĚ CHOTIMĚŘ
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
Úložiště ve sběrném místě: kontejner
Směsný odpad je takový odpad, který zůstane po vytřídění recyklovatelných, nebezpečných a
objemných odpadů a také výrobků podléhajících zpětnému odběru. Jedná se o materiály, které
zbydou po oddělení využitelných a nebezpečných částí, proto se jim někdy také říká „zbytkový“
odpad.

PATŘÍ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mastné a silně znečištěné obaly od potravin
obaly od zubní pasty
použité dětské pleny, papírové kapesníky a dámské hygienické potřeby (pokud nejsou
chemicky ošetřené, je možno použité papírové kapesníky a kuchyňské utěrky kompostovat.)
zbytky kosmetiky
řasenka
účtenky z termopapíru
papír uhlový (propisovací), voskovaný papír, pauzovací papír, dehtový papír
molitan v menším množství
víčka od zavařovacích sklenic
sáčky od polévek, kávy (pokud mají vnitřní vrstvu z alobalu, patří do směsného odpadu)
zrcadlo
blistr od žvýkaček
houbičky na nádobí
juta
pytle od cementu a dalších směsí
porcelán apod.

NEPATŘÍ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

papír
sklo
železo
žhavý popel
uhynulá zvířata
stavební suť (beton, cihly, tašky, asfalt, zemina a kamení, obrubník...)
elektrospotřebiče
baterie, autobaterie
zářivky
znečištěné plechovky
zbytky barev
olejové nečistoty apod.

KOVOVÉ OBALY
Úložiště ve sběrném místě: vyhrazený prostor v areálu
•
•
•
•
•

železný šrot (trubky, dráty, rošty, šrouby…)
hliníkové předměty
barevné kovy
plechovky
hrnce

POZNÁMKY:
Vše musí být zbaveno dřeva, plastu, textilu apod.

VELKOOBJEMNÝ ODPAD
Úložiště ve sběrném místě: kontejner, svoz
Přijímán je vždy v pouze předem vyhlášeném termínu (jarní a podzimní svoz).
Jedná se o odpad, který pro větší rozměry nelze uložit do sběrných nádob u domů.
•
•
•
•
•

starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy, matrace atd.)
starý textil
podlahové krytiny (koberce, linolea)
sanita (umyvadla, toalety)
drátěné sklo

POZNÁMKY:
Nábytek by se měl odevzdávat v rozloženém stavu.

DROBNÝ BIOODPAD
Úložiště ve sběrném místě: kontejner
•
•
•
•

drobný rostlinný odpad ze zahrad
listí
posekaná tráva
jemné piliny

VELKÝ PŘÍRODNÍ BIOODPAD
Úložiště ve sběrném místě: kontejner
•
•
•

větve
kusy dřeva, pařezy apod.
větší kůra

POZNÁMKY:
Nelze do něj ukládat kusy dřeva z nábytku, natírané, mořené a lakované dřevo. Pouze bio.

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Přijímán je vždy v pouze předem vyhlášeném termínu, protože z bezpečnostních důvodů není možné
jej delší dobu ve sběrném místě skladovat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zbytky rozpouštědel
kyseliny
fotochemikálie
chemicky znečištěné obaly
zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
použité motorové oleje
obaly od barev
zbytky barev
lepidel
léky
monočlánky
olověné akumulátory
brzdové kapaliny
nespotřebované prostředky k hubení hmyzu a ochraně rostlin

ELEKTROODPAD
Úložiště ve sběrném místě: vyhrazený prostor v areálu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ledničky, mrazničky
pračky
televize
rádia
počítače, klávesnice a další příslušenství
mikrovlnky
DVD, Blu-Ray a video přehrávače
vysavače
žehličky
mobily
fotoaparáty
elektrické hračky
elektrické nářadí
kabely apod.

PLASTY
Úložiště ve sběrném místě: vyhrazený prostor v areálu
•
•
•
•
•
•
•

PET láhve
plastové nádoby a láhve
kelímky od jogurtů
obaly od šampónů
čistících prostředků
starý zahradní nábytek a další větší kusy plastu
Tetra Pack

POZNÁMKY:
Odkládání je možné také do kontejnerů v obci u OÚ a u kapličky nebo v rámci pravidelného pytlového
svozu.

STAVEBNÍ ODPAD
Úložiště ve sběrném místě: kontejner
•
•
•
•
•
•

stavební suť s obsahem cihel
beton, malta
dlažba
betonové/pálené tašky
zbytky sádrokartonu, multibatu, cementu a dalších směsí
kameny

JEDLÉ TUKY A OLEJE
Kontejner pro odkládání jedlých olejů a tuků je trvale umístěn před sběrným místem. Odložení
odpadu je do něj možné kdykoliv. Olej a tuky se do něj odkládají v uzavřených PET lahvích.

Nenašli jste ve výčtu položek odpad, který potřebujete odložit?
Nevíte si stále rady? Kontaktujte obecní úřad nebo obsluhu sběrného místa.
Jakub Wajshajtl (starosta) tel.: 604 222 930
Vladimír Bouček (místostarosta) tel.: 607 024 709
Pavel Šafránek tel.: 730 656 632

červenec, 2020
……………………………………………
Jakub Wajshajtl, starosta

………………………………………………
Vladimír Bouček, místostarosta

