Návod pro třídění a ukládání odpadů v obci Měcholupy
název odpadu

PLASTY

místo pro uložení

co se sem můžete ukládat

Žluté igelitové pytle, které Vám budou
zmačkané, slisované PET lahve, plastové
vydávány zdarma při pravidelném svozu
nádoby, kelímky od jogurtů, krabičky od
plastů výměnou za naplněné pytle, které jste
pokrmových tuků, sáčky, fólie, polystyren a
si od obce zakoupili. V případě, že tyto pytle
ostatní výrobky z plastů např. hračky atd.
nemáte, nebo jich máte málo můžete si je
zbavené dalších příměsí
zakoupit na obecním úřadě za 5 Kč/ks.

nevhazujte sem prosím

četnost vývozů

novodurové trubky, podlahové krytiny
(linolea, koberce ..) a obaly od
nebezpečných látek (obaly od motorový
olejů, chemikálií, barev atd.)

jednou za dva měsíce

SKLO

Kontejner, který je umístěný na spodní
komunikaci na návsi naproti hasičské
zbrojnici.

skleněné lahve bez kovových víček,
skleněné nádoby, tabulové sklo,

autoskla, drátěná skla, zrcadla, porcelán a
keramiku

průběžně

PAPÍR

Kontejner, který je umístěný na spodní
komunikaci na návsi naproti hasičské
zbrojnici.

kartony, časopisy, noviny, knihy, letáky,
kancelářské papíry a sešity (z časopisů a
dokumentů není třeba odstranit
kancelářské svorky)

mokrý, mastný, nebo jinak znečištěný
papír, voskovaný papír, použité plenky a
hygienické potřeby

průběžně

papír sklo, polystyren, komunální
(objemný) odpad, železo, barevné kovy

2x za rok - druhy a
kategorie tohoto odpadu
budou vždy předem
vyhlášeny obecním
rozhlasem a vyvěšeny na
vývěsce obce

NEBEZPEČNÉ
ODPADY

OBJEMNÝ
ODPAD

zbytky vytvrzených barev, ředidla, obaly od
Prostor před obecní stodolou na spodní
nebezpečných látek (např. od barev,
komunikaci na návsi kam se v době svozu
motorových olejů …), elektronika, lednice a
ukládá nebezpečný odpad dle jeho označení.
další domácí spotřebiče, autobaterie,
Mimo dobu oznámenou obecním úřadem se
pneumatiky, zamaštěné textilie v igelitových
sem nebezpečný odpad ukládat nesmí.
pytlích, zářivky …

2x za rok - bude vždy
objemné předměty např. nábytek, matrace,
Kontejner, který bude v době svozu umístěný
papír, sklo, zamaštěné textilie a sorbenty, předem vyhlášen obecním
molitan, koberce, linolea, umyvadla a
na spodní komunikaci na návsi.
nebezpečné odpady
rozhlasem a vyvěšen na
toalety
vývěsce obce

ŽELEZO A
BAREVNÉ
KOVY

Kontejner, který bude v době svozu umístěný
na spodní komunikaci na návsi.

BIOLOGICKÝ
ODPAD

Domácí kompost, popřípadě místo po
dohodě s obecním úřadem.

železný šrot, hliníkové předměty, barevné
kovy, plechovky, hrnce a další kovové díly
zbavené plastů

papír, zamaštěné textilie a sorbenty,
polystyren, komunální (objemný) odpad

1 x až 2x za rok - bude
vždy předem vyhlášen
obecním rozhlasem a
vyvěšen na vývěsce obce

posekaná tráva, listí, rostliny, větve apod.

zamaštěné textilie, sorbenty, polystyren,
nebezpečné látky, znečištěné obaly,
objemný odpad atd.

průběžně

