Obecní úřad, Chrášťany 79, 373 04 Chrášťany, IČ : 00245003

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Fyzické osoby jsou ze zákona povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a
odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému zavedeného
obcí (dle § 17 odst. 4 Zákona č. 185/2001 Sb.), ve znění přijatých novel a dle platné vyhlášky Obce
Chrášťany
Zde uvádíme informace a doporučení, jak správně komunální odpad třídit a kam konkrétní odpad ukládat.

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD ( odpad, který se již nedá třídit, končí na skládce )
popel, kuchyňský odpad, znečištěné a mastné obaly od potravin, voskový papír, textil, porcelán

do plechových či umělohmotných popelnic ( nádoby si každý pořizuje na vlastní náklady )
do popelnic nepatří horký popel, kameny, těžké kovové předměty, stavební a nebezpečný odpad a jiný
odpad který se třídí ( plasty, sklo, papír, obaly tetrapack ) a také rostlinný odpad ze zahrádek
svoz: každou středu ( v letním období 2x měsíčně ), dle zveřejňovaného rozpisu

PAPÍR
noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, brožury, papírové obaly, rozložené krabice,
lepenka, karton

do modrých plastových kontejnerů na papír
do kontejneru nepatří mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, nápojové kartony, použité plenky a
hygienické potřeby, uhlový papír ( kopírák ) a povoskovaný papír ( kelímky )
svoz: 1x měsíčně podle harmonogramu
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SKLO ČIRÉ I BAREVNÉ
lahve od nápojů, lahvičky od léků, nádoby od zavařenin, přesnídávek a jiných potravin, sklenice, vázy, dózy,
střepy z tabulového skla

do zelených plastových či kovových kontejnerů na sklo
do kontejneru nepatří drátosklo, autosklo, varné sklo, zrcadla, keramika, porcelán, obrazovky, zářivky a
výbojky
svoz: 1x měsíčně podle harmonogramu
PLASTY
PET lahve, vymyté kelímky od jogurtů, krabičky od pokrmových tuků, obaly od kosmetických a drogistických
výrobků, igelitové sáčky, tašky a pytle, mikrotenové sáčky, fólie, polystyren, plastové hračky a jiné výrobky
z plastů

do žlutých pytlů ( pytle se vydávají na OÚ )
pytle je třeba zavázat přibaleným provázkem a 1 den před svozem odnést na určené místo
do pytlů nepatří novodurové trubky, obaly od syntetických a minerálních olejů, obaly od nebezpečných
chemikálií a barev, PVC, molitan, kabely, guma, pneumatiky
svoz: 1x měsíčně podle harmonogramu

ouchrastany@seznam.cz
Tel./fax 385 727 149

_______________________
2

nakládání s odpady

Obecní úřad, Chrášťany 79, 373 04 Chrášťany, IČ : 00245003

TETRAPAKY (NÁPOJOVÉ KARTONY)
vypláchnuté a stlačené krabice od mléka, mléčných výrobků, džusů, vín a dalších potravin

do červených pytlů ( pytle se vydávají na OÚ )
pytle je třeba zavázat přibaleným provázkem a 1 den před svozem odnést na určené místo
do pytlů nepatří nápojové kartony se zbytky potravin, povoskované kelímky, plechovky, plasty
svoz: 1x měsíčně podle harmonogramu
ELEKTROODPAD
trubicové zářivky, úsporné zářivky, výbojky, počítače, televizory, rádia, videopřehrávače, chladničky,
mrazničky, myčky, mikrovlnné trouby, vysavače, žehličky, kávovary, malé domácí spotřebiče a vysloužilá
elektrozařízení v kompletním stavu.
na sběrný dvorek v Chrášťanech - dle dohody s OÚ
baterie, monočlánky, kalkulačky, mobilní telefony , holicí strojky, hodinky, budíky, hračky, fotoaparáty, CD,
DVD, MP3 a jiné přehrávače, walkmany, počítačové periferie - myši, klávesnice, reproduktory atd.
do sběrného boxu umístěného v přízemí OÚ
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KOVOVÝ ODPAD
veškerý nepotřebný šrot, hliníkové a jiné kovové nádobí, plechovky, alobal, hliníková víčka od jogurtů, obaly
od taveného sýra a čokolády
na sběrný dvorek v Chrášťanech - dle dohody s OÚ
2x ročně svozový den (zajišťují hasiči)
OBJEMNÝ ODPAD
starý nábytek, kuchyňské linky, nefunkční sporáky, pračky, koberce a jiné podlahové krytiny, matrace, dveře,
umyvadla, WC mísy, vany, velká zrcadla, kočárky, staré lyže, snowboardy, sáňky, kola, pneumatiky
na sběrný dvorek v Chrášťanech - dle dohody s OÚ
pravidelně 2x ročně je organizován svozový den
NEBEZPEČNÝ ODPAD
zářivky, výbojky, akumulátory, baterie a monočlánky, ledničky, mrazničky, oleje, olejové filtry, obaly od sprejů
a léků, přípravky na ochranu rostlin, znečištěné textilie, barvy, lepidla, léky, znečištěné nádoby a obaly od
barev, ředidel, olejů a čisticích prostředků atd.
na sběrný dvorek v Chrášťanech - dle dohody s OÚ
pravidelně 2x ročně je organizován svozový den
STAVEBNÍ ODPAD
cihly, kusy betonu a omítky, střešní tašky, kamení, písek, zemina, stavební suť bez nebezpečných vlastností
na skládku
izolační materiál s obsahem azbestu, podlahové krytiny, plasty
na skládku ( po předchozím nahlášení na OÚ )
na skládku nepatří obaly od stavebního materiálu ( pytle, fólie, krabice – ty patří do tříděného odpadu ),
výrobky z dehtu, kontaminovaná zemina

Děkujeme, že třídíte odpady.
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