PRŮVODCE SPRÁVNÝM TŘÍDĚNÍM ODPADŮ

Město Nová Role je zařazeno v systému obcí zabezpečujícího zpětný

odběr vybraných komodit. Je

smluvním partnerem Ekolampu a.s., Elektrowinu a.s. a Asekolu a.s., provozovatelů kolektivního systému
zajišťujícího zpětný odběr a následnou ekologickou likvidaci určených komodit pro obce.

Zpětný odběr elektrických a elektronických zařízení zabezpečuje sběrný dvůr

s provozní dobou denně od 7,00 – 14,00 hod. včetně sobot od 8,00 – 12,00 hod
Elektrozařízení obsahují nebezpečné látky a cenné suroviny, které nepatří do směsného odpadu a
není –li odevzdáno zpětným odběrem nebo je nekompletní stává se nebezpečným elektroodpadem, jehož
likvidace je neefektivní a náročná

V interiéru budovy TS Nová Role

je umístěna sběrná nádoba pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

Co do nádoby patří:


kompaktní úsporné zářivky, lineární ( trubicové) zářivky, výbojky, světelné
zdroje s LED diodami

Co do nádoby nepatří:


obyčejné žárovky, reflektorové žárovky, halogenové žárovky

-2Stacionární kontejner pro zpětný odběr drobných elektrospotřebičů bude v nejbližších dnech umístěný za školní
jídelnou vedle kontejnerů na tříděný odpad

Co do boxu patří:


drobná elektrozařízení



kalkulačky



počítačové myši



klávesnice



MP přehrávače



kamery



fotoaparáty



telefony



DVD přehrávače

Co do boxu nepatří:


baterie



úsporné žárovky



zářivky

Elektrozařízení uvedené na trh po 13. 8. 2005, které je označeno tímto symbolem
nesmí být umístěno do kontejneru na směsný odpad, ale do místa zpětného odběru
elektrozařízení, jejichž seznam, který je neustále aktualizován, naleznete na webových

Spotřebitelé

stánkách elektrowin.cz, www. asekol.cz. Dále informace lze získat na obecním úřadě nebo
u posledního prodejce. Toto označení může být umístěno také na obalu, návodu k použití
nebo na záručním listu elektrozařízení. V případě, že vyřadíte elektrozařízení, které bylo
prodáno před datem 13. 8. 2005, odložte ho na místo zpětného odběru zřízené naším
systémem. Pouze tak můžeme zajistit, aby byl spotřebič recyklován.

Ke

komoditám v současné době určeným ke zpětnému odběru na území našeho města patří: velké a malé

domácí spotřebiče, nářadí, nástroje ( podrobnější popis na www.elektrowin.cz )
zařízení informačních a telekomunikačních technologií, spotřební elektronika, hračky i
osvětlovacích zařízení.

POZOR,
TAKHLE NE

Kompletnost sběru je důležitá i protože městu pomůže dosáhnout na bezplatný odvoz elektrozařízení a
finanční podporu, kterou pak následně může použít pro další rozvoj systému zpětného odběru např. k vybavení
sběrného dvora vysokozdvižným vozíkem.
Co do zpětného odběru nepatří:



nekompletní elektrická a elektronická zařízení
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Sběrné nádoby na textil jsou určeny výhradně na textil a to suchý a čistý

Co do nádoby patří:

čistý a suchý textil v igelitových taškách
(čí jiných obalech), košile, trika, kalhoty, ložní
prádlo,

utěrky,

ručníky,

pyžama,

domácí

textil ,

spárovaná obuv
Co do nádoby nepatří:


nepárová obuv, koberce, matrace, netextilní

materiály, silně znečištěné textilie, mokré textilie

Jak jsme již na začátku zmínili Vámi uskutečňovaný zpětný odběr napomáhá řešit


legislativu, protože zpětný odběr je zakotven v zákonu o odpadech a dalších předpisech



enviromentální hledisko, kdy dochází k úsporám energií a materiálů a zamezení úniku škodlivin (freonu)



ekonomické hledisko tj., že

využíváme obsah drahých kovů hodnotných surovin - recyklací pouhých 29 kusů

mobilních telefonů se dá získat gram zlata. Pokud se stejné množství zlata musí vytěžit, vznikne 2 900 kg odpadu


etické hledisko, které spočívá v ochraně životního prostředí a surovin pro další generace

Kromě těchto odpadů v naší domácnosti vznikají ještě další, které se také dají třídit.
Objemné odpady, jako je starý nábytek, podlahové krytiny, umyvadla, vany, menší stavební odpad apod.
můžete odvést do sběrného dvora. Bývají také přistavovány speciální kontejnery určené na svoz tohoto
odpadu. Informujete se u naší Technické služby, s.r.o. Nová Role.
Ve sběrném dvoře vám také poradí, do které nádoby máte vložit odpad či výrobek určený ke zpětnému
odběru, se kterým jste přišli. Je zde možné ukládat i nebezpečné odpady.
Jsou to:
barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné. Pamatujte, že do obyčejné popelnice nepatří.
Kam ještě s nebezepečným odpadem?





nepoužité či prošlé léky můžete vrátit také v lékárně
vybité baterie můžete odevzdat také v elektro prodejnách nebo v těch, které je prodávají
vyjeté oleje můžete odvést i na benzínové stanice
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patří na taková autovrakoviště, kde je ekologicky zlikvidují.
Kolik co stojí:

staré auto, které odvezete na autovrakoviště, zpoplatněno
nebývá, pokud je kompletní. Chybějí-li mu nějaké části,
počítejte s poplatkem okolo 1 000 Kč. Další peníze Vás však
může stát odtah nepojízdného vozidla

v případě, že provedete odvoz (ne auta) do sběrného
dvora v místě trvalého bydliště, neplatíte žádný poplatek

naopak za odkup kovů sběrna zaplatí vám

prodejny elektro a domácích spotřebičů jsou povinny převzít
u nich nakoupené staré přístroje zadarmo

Kovy patří do sběrného dvora či do sběren druhotných surovin
Více informací k třídění odpadů o zpětném odběru a ekologické recyklaci naleznete na stránkách www.
elektrowin.cz, www. asekol.cz a www ekolamp.cz, www.jaktridit.cz,www.novarole.cz

Biodpad, níže vypsaný, prosím, nevhazujte do kontejnerů na tříděný odpad, ale odevzdávejte na Technickou
službu s.r.o. Nová Role.
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