Majitelem a provozovatelem sběrného dvora je Obec
Hrušky. Sběrný dvůr slouží k ukládání odpadů
odebíraných od občanů Hrušek .
O místě uložení jakéhokoliv odpadu Vás bude
informovat pracovník sběrného dvora.

Komu je sběrný dvůr odpadů určen
▪

Občanům Hrušek (po předložení občanského průkazu).

Co lze ve sběrném dvoře odevzdat
Objemný odpad-starý nábytek, koberce, linoleum, lakované dřevo,
dřevotříska

Železný šrot – všechny druhy železného odpadu
Papír

Co patří do papíru:
▪ kartonové a lepenkové obaly (vlnitá i hladká lepenka)
▪ noviny, časopisy, katalogy, letáky
▪ knihy (bez vazby), sešity
▪ papírové obaly
▪ kancelářský papír (z tiskáren, kopírek, faxů, obálky)
▪ papírové sáčky, papírové tašky
▪ lepenkové obaly od vajec
Co nepatří do papíru:
▪ dětské papírové pleny
▪ znečištěný papír (mastný, mokrý
▪ nápojové kartony (např. obaly od mléka, džusů, vína apod.)
▪ papíry potažené fólií
▪ voskovaný, dehtovaný a asfaltový papír
▪ průklepový (uhlový) a pauzovací papír

▪
▪
▪
▪
▪
▪

potahované obaly z mražených potravin
tapety
fólie, termopapír, nálepky, etikety
fotograOie a fotopapír, pohlednice
hygienický papír (např. kapesníky apod.)
krabičky od cigaret s celofánovým obalem a vnitřní fólií

Plasty
Co patří do kontejnerů a pytlů na plasty – vše řádně vypláchnuto a umyto!
▪ PET – láhve od nápojů
▪ plastové obaly od potravin
▪ láhve a obaly od čisticích prostředků a kosmetiky
▪ plastové sáčky a tašky
▪ balící fólie
▪ plastové kanystry
▪ polystyren
▪ obaly od CD/DVD
Co nepatří do kontejnerů a pytlů na plasty
▪ plastový zdravotnický materiál (infuzní sáčky, zkumavky, injekční
stříkačky atd.)
▪ znečištěné plasty
▪ obaly se zbytky potravin
▪ hračky, textil
▪ obaly z PVC
▪ podlahové krytiny (linoleum)
▪ trubky (novodur), hadice (zahradní)
▪ kabely včetně kabelové izolace (obsahuje PVC)
▪ pryžové výrobky (guma)
▪ CD nosiče, diskety, kazety (audio, video)
▪ obaly od olejů, barev, laků atd.
▪ PET lahve( průhledný pytel) a nápojové kartony( Tetrapackyoranžový pytel) sváží pracovníci obecního úřadu každé první
pondělí v měsíci, vše řádně zabaleno v pytlích necháte před
domem, pracovníci plný pytel vymění za prázdný.
POZOR- pokud bude mezi PET lahvemi namíchán jiný plast ,
nebude Vám tento odpad vyvezen!!!!!!

Sklo
Co patří do kontejnerů na sklo
▪ nevratné láhve (např. láhve od vína nebo lihovin)
▪ sklenice bez obsahu potravin (např. sklenice od zavařenin, džemů
apod.)
▪ skleněné obaly, vždy bez uzávěrů a obsahu (např. Olakony od parfémů)
▪ tabulové sklo (patří do kontejnerů na barevné sklo) malých rozměrů
nebo střepy
Co nepatří do kontejnerů na sklo
▪ zrcadla
▪ drátěné sklo
▪ olovnatý křišťál
▪ žárovky
▪ zářivky, úsporné žárovky, výbojky
▪ keramické výrobky (např. hliněné, porcelánové nebo keramické)
▪ skleněné nádobí (varné sklo)
▪ tvrzené sklo (z dveří, nábytku apod.)
▪ autosklo

Nebezpečný odpad
▪

▪

▪

Elektronický odpad (TV, rádio apod.), ledničky, pračky, pneumatiky,
autobaterie, ostatní baterie, zářivky, výbojky.
Barvy, ředidla, lepidla, rozpouštědla, postřiky, hnojiva, obaly od těchto
chemikálií, staré léky.
Vyjetý motorový olej, olejové Oiltry, tonery, fotochemický odpad.

Použitý olej z domácnosti

Pneumatiky( bez disků)- cena za 1 ks je 20,-Kč
Suť-( vozík)-cena 150,-Kč
Suť( kára)- cena 20,- Kč

Bioodpad
Co je bioodpad? Podle zákona o odpadech je to takový odpad, který je biologicky
rozložitelný pomocí mikroorganismů, bakterií, plísní, kvasinek, červů, žížal
a dalších živých organismů. Rozpadem tohoto odpadu vzniká organická hmota.
Tyto odpady je zakázáno ukládat na skládky všech skupin. Biologicky
rozložitelné odpady se označují zkratkou “BRO” a §33a zákona o odpadech BRO
deOinuje jako jakýkoli odpad, který podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu
rozkladu.
Co patří na skládku bioodpadu
▪ listí, tráva
▪ zbytky rostlin: kořeny a listy zeleniny, květiny, apod.
▪ kousky větví keřů i stromů (posekané, nastříhané, prořezané nebo
zpracované štěpkovačem)
▪ spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů)
▪ zbytky zeleniny a ovoce: okrajky z brambor, mrkve, okusky jablek,
apod.
▪ čajové sáčky, kávová sedlina
▪ skořápky z vajec
Co nepatří na skládku bioodpadu
▪ papír, lepenka
▪ textil
▪ uhynulá zvířata
▪ tekuté a silně mastné potraviny
▪ obaly od potravin
▪ exkrementy našich miláčků
▪ nebezpečně kontaminované výše zmíněné produkty

