TŘÍDĚNÝ SBĚR ODPADU VE SVITAVÁCH / září 2019

Tříděný sběr odpadu
ve Svitavách

Každá domácnost produkuje odpady. Vyprodukovaných odpadů se každá domácnost musí průběžně zbavovat. Zkusme si jen
představit, jak útulné by to doma bylo uprostřed hromady odpadů. Pravda, hloupá nebo
přinejmenším málo vtipná poznámka. Jak se
ale odpadů správně zbavovat? Už na začátku
je potřeba si uvědomit, že není možné, všechny odpady „naházet“ do jednoho kontejneru
a odvézt na skládku. Jednak proto, že by nám
kapacita skládek brzy nestačila a potom také
proto, že by byla škoda některé odpady jen
tak zahrabat do země, protože se dají zpětně
materiálově využít a vrátit zpět do výroby. Tím
samozřejmě šetříme naše přírodní zdroje. Jen
pro představu – 1 tuna vytříděného papíru =
2 tuny zachráněného (nepokáceného) dřeva.
Odpady je tedy nutné třídit. Nejsnadnějším
způsobem, jak třídit odpad, je už v místě
vzniku, a to ve vašich domácnostech. Tedy už
ve chvíli, kdy obal nebo určitá věc dosloužila
a my se jí chceme zbavit. Stačí obal, který
právě dosloužil, hned hodit do koše na tříděný
odpad, staré tašky nebo krabice a po naplnění je vysypat do příslušného kontejneru
na tříděný sběr.
Ve Svitavách je rozmístěno celkem 119 modrých kontejnerů na papír, 143 žlutých kontejnerů na plast, 90 kontejnerů na sklo (bílé
na čiré sklo, zelené na ostatní barvy skla),
5 šedých kontejnerů na kovy, 11 červených
kontejnerů na drobný elektroodpad, 9 bílých
kontejnerů na vyřazený textil, 13 zelených
kontejnerů na použité kuchyňské oleje a 12
velkoobjemových kontejnerů na biologicky
rozložitelný odpad. Při používání kontejnerů
na tříděný sběr bychom měli respektovat
určitá pravidla a kontejnery využívat
správným způsobem.

Jak používat barevné kontejnery
na tříděný sběr:
Modrý kontejner
patří

nepatří

časopisy, noviny, sešity,
knihy bez pevné vazby

celé svazky knih
s pevnou vazbou

papírové obaly, krabice, vše z lepenky

uhlový, mastný nebo znečištěný papír

obálky s fóliovými okénky

mokré papírové kapesníky, ručníky

papír s kancelářskými sponkami

dětské pleny

bublinkové obálky
pouze bez plastového vnitřku

proložky od vajec,
roličky od toaletního papíru

Žlutý kontejner
patří

nepatří

fólie, igelitové sáčky,
plastové tašky

obaly se zbytky jídla
nebo čisticích prostředků

sešlápnuté PET lahve, kelímky od jogurtů

molitan

nádoby od kosmetiky a čisticích prostředků

podlahové krytiny, novodurové trubky, PVC

obaly od CD, polystyren (menší kusy)

velké kusy polystyrenu

nápojové kartony

komunální odpad!

Kontejner na sklo
patří

nepatří

barevné sklo a čiré sklo

keramika a porcelán

lahve od vína,
jiných alkoholických i nealko nápojů

zrcadla, autosklo,
drátované sklo

tabulové sklo z oken nebo dveří

varné sklo nebo zlacené sklo
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Tipy na správné třídění
Plasty

Obaly od saponátů, lahve od pracích gelů, plastikové pytle od pracích prášků, prázdné nádobky od sprchových gelů,
PET lahve, ulomené plastové hrábě, lopatka
na smetí, prasklý servírovací podnos z umělé
hmoty. Všechny duté obaly vždy sešlápněte, aby se jich do pytle a poté i do kontejneru
vešlo co nejvíc. Vytříděné obaly nesmějí být
znečištěné například mastnotou!
Tip: Igelitové tašky z obchodu nevyhazujte
– můžete je využít na sběr odpadu místo
odpadkových pytlů.
Papír

Noviny, kartony, papírové krabičky od potravin, papírové krabice od pracích
prášků, krabičky od mýdel, knihy bez tvrdé
vazby, kancelářské papíry.
Tip: Papírové tašky můžete využít třeba
na sběr papíru, který pak vytřídíte spolu
s taškou do modrého kontejneru.
Sklo
Staré lahve od okurek, kompotů,
zavařenin, lahve od sirupů, lahve od alkoholu,
rozbité skleničky, skleněné mísy, rozbité tabule z oken a dveří (ty bude pro velké rozměry
lepší zavézt na sběrný dvůr).
Pozor na pozlacené nebo pokovené skleničky či na porcelán – toto do tříděného skla
nepatří.
Tip: Použité sklenice od nakládaček pak
můžete znovu použít na zavařování nebo
na zahrádce např. při řízkování živých plotů
nebo pelargonií.
Nápojové kartony Krabice od mléka, mléčných výrobků, džusů a od vína. Vždy je ale
před vytříděním nezapomeňte sešlápnout,
aby nezabíraly tolik místa. Ve Svitavách patří
do žlutého kontejneru na plasty.

Kontejnerové stání

Kde si často nevíme rady

Plechovky od barev, prostředky na hubení hmyzu, obaly od hnojiv a postřiků proti
plevelům – u těchto přípravků se vždy řiďte
pokyny na obalu, ve většině případů patří
do nebezpečného odpadu. Odvezte je proto
na sběrný dvůr. O nebezpečné vlastnosti výrobku informuje oranžová výstražná značka
na obalu.
Vyjetý motorový olej – ten můžete odnést
na sběrný dvůr.
Plastové obaly od kosmetiky, prostředků
na mytí nádobí, sprchových gelů – pokud
je důkladně vyprázdníte a vypláchnete, může
je vyhodit do kontejneru s plasty.
Zbytky potravin, odpad ze zeleně, čajové
sáčky, skořápky od vajec – ideální je vyhodit je do kompostu na zahradě. Čistý rostlinný materiál (tráva, ořezané větve, přebytky
ovoce a zeleniny) může být vyhozen bez sáčků a obalů do velkokapacitních kontejnerů
na zeleň.
Větší kusy starého nábytku, koberce, lina,
umyvadla, atd. – tento odpad je ideální zavézt do sběrného dvora. Ještě než jej odvezete na sběrné středisko, myslete na to, že
objemný odpad, jako například skříň či postel, je nutné objemově upravit, tedy rozložit
či rozdělat na desky.
Zbytky léků, rtuťové teploměry – jedná se
o nebezpečný odpad, správné je odnést tyto
předměty na sběrný dvůr nebo do lékárny,
kde mají speciální sběrné nádoby.
Staré oblečení – záleží na jeho stavu a množství. Pokud je oblečení ještě nositelné, můžete ho vyhodit do kontejnerů na textil nebo
zavézt na sběrný dvůr.
Vaničky od masa – do plastů je smíme vytřídit pouze tehdy, nejsou–li od krve, ani
jinak zašpiněné. V opačném případě patří
do směsného odpadu.
PET lahve od oleje – před vhozením do kontejneru na plasty lahev vymyjte od zbytků oleje, ideálně jarovou vodou na nádobí. Tip: PET
lahve od oleje použijte na sběr použitého oleje

z domácnosti a plné pak vhoďte do zeleného
kontejneru na použitý olej.
Polystyrenové termoboxy – do kontejneru
na plasty můžeme hodit jen tehdy, pokud neobsahují zbytky jídla nebo nejsou mastné či
jinak znečištěné.
Nádobí z varného skla – do kontejneru
na sklo nepatří! V kuchyni bývá vystavováno
vysokým teplotám, má proto i vyšší teplotu
tavení, než klasické sklo. Z toho důvodu nelze
varné sklo recyklovat dohromady se sklem
klasickým.
Porcelán – stejně jako keramiku nelze ani
porcelán recyklovat. Patří do kontejneru
na směsný odpad.
Použité papírové ubrousky – mokré nebo jinak znečištěné papírové ubrousky, kapesníky
i utěrky patří do kontejneru na směsný odpad.
Sáčky od kávy, instantních polévek a dalších sypkých potravin – většinou se jedná
o tzv. kombinované obaly, tj. vyrobené z více
druhů materiálů. Každý materiál vyžaduje
přitom jiné podmínky pro recyklaci, proto
tyto kombinované obaly nelze znovu materiálově využít. Své místo mají ve směsném
odpadu.
Velké elektrospotřebiče (chladničky, mrazáky, ploché televizory, počítače, monitory)
– občané mohou odevzdat na sběrném
dvoře, při koupi nového elektrospotřebiče
by od Vás měl prodejce přijmout výměnou
starý spotřebič obdobného typu, u nových
spotřebičů si platíte tzv. recyklační poplatek. Rozhodně neodkládat na sběrná místa
na separovaný odpad!

Jak a kam vytřídit kovy?

S kovovým obalovým materiálem se setkáváme nejčastěji v podobě plechovek od piva,
limonád nebo energetických nápojů, v letošním parném létě nás výrobci těmito obaly
v obchodech brali doslova útokem. A také
v podobě deodorantů nebo bytových vůní
ve spreji a samozřejmě stále i s plechovkami
od konzervovaných potravin. Všechny tyto
obaly patří do šedých kontejnerů, hliník má
velkou výhodu ve své vysoké recyklovatelnosti. Vzhledem k tomu, že kovy jsou poměrně
novou komoditou sbíranou v rámci nádobového sběru, zde je přehled stanovišť příslušných
kontejnerů:
• Ulice Ruská
• Ulice Gorkého
(stanoviště u restaurace)
• Ulice U stadionu ( SVITAP)
• Parkoviště u „Družby“
(sídliště Bratří Čapků)
• Ulice Svitavská
(u bývalého Koloniálu)
V letošním roce bychom chtěli síť šedých
kontejnerů na kovy posílit na dvojnásobek.
O umístění nových kontejnerů budete včas
informování prostřednictvím webových stránek města a měsíčníku Naše město.

Velkokapacitní kontejner na rostlinný odpad
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Sběrný dvůr

Za provoz systému nakládání s odpady občané platí poplatek. V něm je hrazen svoz
směsného komunálního odpadu, tříděný
sběr, velkoobjemový a nebezpečný odpad.
Pro ukládání komunálního a tříděného odpadu slouží příslušné nádoby (popelnice,
kontejnery), pro ukládání velkoobjemového
a nebezpečného odpadu slouží sběrný dvůr.
Na sběrném dvoře je možné uložit „zdarma“ :
velkoobjemový odpad, nebezpečné odpady
(např.: barvy, chemikálie z domácnosti, motorové oleje, vyřazené léky, baterie), vyřazené
elektrozařízení (např.: televizory, monitory,
PC, ledničky, drobná elektronika), plast,
papír, sklo, kovy, trávu, větve, pneumatiky
(zdarma jsou odebírány pouze 4 ks pneu/
domácnost/rok).

Chytré aplikace pomáhají

V rámci propagace třídění odpadů byla
ve spolupráci se společností EKO–KOM,
a.s., vytvořena veřejná mobilní aplikace zaměřená na problematiku odpadů v našem
městě. Tuto aplikaci v současné době provozuje 15 měst v rámci celé ČR, v Pardubickém kraji jsou Svitavy první. Aplikaci je
možno stáhnout prostřednictvím distribučních služeb Vašich mobilních zařízení s operačními systémy Android, iOS a Windows,
po zadání textu „Třídění odpadů ve Svitavách“ (distribuční služba pro platformu
Android: Google Play, pro platformu iOS:
App Store pro platformu Windows: Windows
Store).
Obdobně lze stáhnout a instalovat do telefonu či tabletu aplikaci Marushka Photo,
která také umožňuje občanům města interaktivní hlášení nedostatků ze svého okolí,
například černou skládku nebo nepořádek
u kontejnerových stání, případně přeplněné
kontejnery.

Pozn.: v poplatku jsou zahrnuty odpady,
které běžně domácnost za rok vyprodukuje. Nejsou v něm zahrnuty jednorázové
objemné dávky vznikající např. při koupi
nemovitosti, kompletní renovaci a podobně. V takovém případě je odpad odebírán
za úhradu, nejlépe je využít služby přistavení kontejneru.
Za co se na sběrném dvoře platí:
Stavební odpad (beton, cihly, asfaltová lepenka, sanitární zařízení, bytová jádra), azbestové odpady (eternit), dřevo.
Upozornění pro podnikatele: veškeré odpady
vzniklé podnikatelskou činností jsou na sběrném dvoře zpoplatněny!
Sběrný dvůr (určen pro občany i podnikatele)
Olomoucká 4/A, 568 02 Svitavy
Otevírací doba
Pondělí 8:00 – 15:30
Úterý
8:00 – 17:30 (letní období)
8:00 – 16:30 (zimní období)
Středa 8:00 – 15:30
Čtvrtek 8:00 – 17:30 (letní období)
8:00 – 16:30 (zimní období)
Pátek
8:00 – 14:30
Sobota 8:00 – 12:00
Polední přestávka: 12:30 – 13:00

TIP – UMÍSTĚNÍ MÉNĚ VYUŽÍVANÝCH KONTEJNERŮ VE MĚSTĚ
Umístění kontejnerů na textil (provozovatel TextilEco a.s.)
1.

Sídliště Družba u prodejny Qanto

2.

Sídliště Lány – Svitavská ulice u Koloniálu

3.

Sídliště Lány – Větrná ulice vedle pošty

4.

Ulice U Stadionu před budovou Svitapu

5.

Ulice Lázeňská před řadovými patrovými garážemi

6.

Ulice Chelčického u č.o. 2

7.

Ulice Milady Horákové, parkoviště pod školní jídelnou, vedle trafiky

8.

Sídliště Antonína Slavíčka – před č.p. 30

9.

Ulice Ruská – parkoviště před DTP centrem

10.

Sběrný dvůr na ulici Olomoucká – klecový kontejner

Umístění kontejnerů na drobný elektroodpad (provozovatel ASEKOL a.s.)
1.

Wolkerova alej 18/92

2.

U Nemocnice 25

3.

Ulice U Stadionu před budovou Svitapu

4.

Lanškrounská 50/421

5.

Svitavská 17/194

6.

Olomoucká 20

7.

Na Červenici 4

8.

Gorkého 16

9.

Ulice Ruská – parkoviště před DTP centrem

10.

Slunečná 26

11.

Sídliště Lány – Svitavská ulice u Koloniálu

Umístění velkokapacitních kontejnerů na rostlinný odpad (provozovatel SPORTES Svitavy s.r.o.)
1.

Ulice Gruzínská

2.

Parkoviště u hráze rybníka Rosnička (u zahrádkářské kolonie U Stezky)

3.

Parkoviště u chaty Rosnička (u zahrádkářské kolonie U Rosničky)

4.

Zahrádkářská kolonie Za Jatkami

5.

Křižovatka ulic Zadní a U Větrolamu (Svitavy-Lačnov)

6.

Ulice Zadní (za bývalou pivnicí U Milana)

7.

Zahrádkářská kolonie Stará kolonie (za kojeneckým ústavem)

8.

Zahrádkářská kolonie U Langrova lesa

9.

Ulice Gorkého (vedle kontejnerového stání)

10.

Parkoviště u Lačnovské cyklostezky (u zahrádkářské kolonie U Dolního rybníka)

11.

U Dolního rybníka na p.č. 2402/10 v k.ú. Moravský Lačnov

12.

U Kojeneckého ústavu

Umístění zelených kontejnerů na použitý olej o objemu 240 l (provozovatel EKO–PF s.r.o.)
1.

Parkoviště Družba

2.

Gorkého 16

3.

Olbrachtova – u obchodu

4.

Kijevská – sídliště

5.

Malé náměstí

6.

Ruská

7.

Lázeňská – sídliště Dimitrovova

8.

U Stadionu – sídliště u kojeneckého ústavu

9.

Větrná 13

10.

Felberova – u trafostanice

11.

Slezská

12.

Kapitána Jaroše – u autosalonu Honda

13.

Vějíř – trafostanice Zahradní

Připravili: LIKO Svitavy, a.s. ve spolupráci s OŽP MěÚ ve Svitavách.

