SBĚRNÝ DVŮR OBCE PRAKŠICE
PROVOZNÍ DOBA:

STŘEDA

13.00 – 17.00 HODIN

KAŽDÁ LICHÁ SOBOTA

9.00 – 11.00 HODIN

( I . pololetí 2011 : 5.3., 19.3., 2.4., 16.4., 30.4., 14.5., 28.5., 11.6., 25.6.)

VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA :

KONTEJNER NA ŽELEZO
KONTEJNER NA PAPÍR
KONTEJNER NA PLASTY
KONTEJNER NA TEXTIL
KONTEJNER NA NEBEZ. ODPAD
KONTEJNER NA SMĚSNÝ ODPAD

Provozováním sběrného dvora chce obec zamezit výskyt nebo
aspoň zmenšit riziko výskytu černých skládek.
Sběrný dvůr je dočasné úložiště odpadu, které nelze zlikvidovat ve vaší
domácnosti. Tento uložený odpad se dále likviduje na náklady obce.
Nechceme, aby zde opět vznikla nevzhledná skládka, proto pro uložení
odpadu musí platit pravidla.

Všechen odpad musí být roztříděn na jednotlivé komponenty.
Stavební suť, beton, cihly, skřidlice, hlínu lze
na sběrném dvoře ukládat jen v malém množství.
Likvidaci většího množství tohoto stavebního odpadu si musí zajistit
stavebník na vlastní náklady. Stejně tak budou odmítnuty odpady, které
souvisí a pocházejí z podnikatelské činnosti.
Žádáme občany, aby se řídili pokyny pracovníků na sběrném dvoře.
Vstup cizích osob na sběrný dvůr je zakázán, provozovatel nenese
odpovědnost za újmy, které se stanou v prostoru dvora cizím osobám nebo
na jejich majetku.

JAK TŘÍDIT A CO TEDY LZE ULOŽIT NA SBĚRNÉM DVOŘE:
ŽELEZO : je možné ukládat, doporučujeme využívat i „železné soboty“,
které organizují místní složky
PAPÍR: je možné ukládat, doporučujeme využít i sběru papíru, který pořádá 2krát
ročně základní škola
PLASTY: je možné ukládat plastový odpad, který se nevejde do žlutých pytlů na
plasty; objemnější plastový odpad (např. po rekonstrukcích a stavbách)
má zlikvidovat stavební firma, popř. si musí stavebník zajistit likvidaci
na vlastní náklady
do žlutých pytlů na plasty patří : PET lahve, čisté sáčky a igelitky,
plastové obaly od zboží (např. nádoby od šamponů a čistících prostředků,
kelímky od jogurtů nebo másla – vše vypláchnuté nebo vymyté!)
TEXTIL: je možné ukládat, doporučujeme využít i sbírky ošacení, kterou 1krát
ročně organizuje obec
NEBEZPEČNÝ ODPAD: je možné ukládat (postřiky, barvy, oleje apod.)
SMĚSNÝ ODPAD: je možné ukládat směsný odpad z domácnosti, který se
nevejde do popelnice, ale jen v omezeném množství (ne plná
vlečka nebo plný vozík za autem, popř. několikrát dovezená
dvoukolka)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------SKLO: do přistavených zelených kontejnerů u obou prodejen potravin
ELEKTRONIKA: drobnou elektroniku sbírají žáci základní školy (ovladače, baterie,
šlehače, mobily, apod.), sběr větších elektrospotřebičů se provede
1krát ročně mobilním svozem
PNEUMATIKY: NELZE UKLÁDAT! Odevzdávejte je ve svém servisu.

