ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Obce Hrabišín

Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou informační brožura ohledně místního poplatku za likvidaci
a svoz komunálního odpadu, třídění a druhu odpadů
!!! PROSÍM USCHOVEJTE !!!
Komunální odpad:
Od 1. 1. 2022 dochází ke změně poplatku za komunální odpad. Poplatek bude
vybírán za nemovitost, a to formou svozových nálepek. Nálepky si zakoupíte na
Obecním úřadě Hrabišín.
!!! OD 1. 1 . 2022 NEOZNAČENÉ POPELNICE NEBUDOU VYVEZENY !!!

NÁDOBA za objem 110 – 140 l

/ 1 ks / rok

1 000,- Kč

NÁDOBA za objem

/ 1 ks / rok

2 000,- Kč

240 l

Prosím popelnice k odvozu odevzdávejte plné. Při vývozu popelnice obec hradí
manipulaci ve výši 13 Kč/kus.

Termíny svozů na daný rok najdete vždy na webu
www.hrabisin.cz v sekci odpadové hospodářství

Plastové a kompozitní obaly:
Vývoz plastových a kartonových obalů (pytle) je společný, vždy poslední čtvrtek
v měsíci. Plastové pytle zavazujte a na kartonové obaly použijte oranžový pytel,
který rovněž zavazujte. Svozová firma z důvodu bezpečnosti zaměstnanců při
manipulaci u svozu již pytle nevysypává a nevrací. Pytle jsou k dispozici na obecním
úřadě za poplatek 3 Kč/kus, lze použít vlastní obal.

Do plastů patří:
PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte
sešlápnout), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly
z plastů, polystyren

PLAST

Do nápojových kartonů patří:
Nápojové krabice od džusů, mléka a mléčných
výrobků, vín, rajského protlaku, hotových omáček
NÁPOJOVÉ KARTONY
Ostatní druhy tříděných odpadů:
Do papíru patří:
Noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka,
karton, papírové obaly (např. sáčky), nevadí papír s kancelářskými sponkami, není
ani nutné odstraňovat foliové okénko z obálek. Svoz papíru je 1 x za měsíc.
Prosím, nevhazujte: Mokrý, mastný, nebo jinak
znečištěný papír, uhlovaný a voskovaný papír, použité
plenky a hygienické potřeby
PAPÍR
Do skla patří:
Láhve od nápojů, skleněné střepy, tabulové sklo, není nutné rozbíjet, nemusí se
odstraňovat etikety a víčka, do zeleného kontejneru patří barevné sklo a do bílého
čiré sklo. Svoz skla je 1 x za dva měsíce.
Prosím, nevhazujte: Keramiku, porcelán, autosklo,
drátěné sklo, zrcadla
SKLO

BIOODPAD

Vývoz dle potřeby

Do bioodpadu patří:
Odpad z kuchyně rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny, spadané listí, tráva,
piliny, shrabky ze záhonů, pokojové a řezané květiny, zemina z květináče, odpad
z řezu keřů i stromů, skořápky ořechů a vajec, sedliny z kávy a čaje.
Prosím nevhazujte:
Tekuté zbytky potravin (nápoje, oleje), živočišné zbytky potravin (maso, kosti, vařené
jídlo), pleny, obvazy, plastové kelímky, sáčky, uhynulá zvířata, biologicky
nerozložitelné a jiné odpady.
Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad:
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Velkoobjemový odpad:
Sběr a svoz 2 x ročně (jaro, podzim). Kontejnery jsou přistaveny na parkovišti OÚ
Hrabišín. Občané uloží odpad do kontejnerů a po ukončení sběru bude odpad
převezen a odstraněn na skládce v Rapotíně.
Termíny svozu a stanoviště budou upřesněna.

Do velkoobjemového odpadu patří:
Nepoužitelný (vyřazený) nábytek, matrace, vany, koberce a podobný objemný odpad.
Do velkoobjemového odpadu nepatří:
Veškeré druhy nebezpečných odpadů (např. ledničky, barvy, léčiva, akumulátory aj.),
pneumatiky, stavební odpad.
Velkoobjemový odpad lze celoročně odvážet do sběrného dvora Libina.
Provozní dobu najdete na stránkách obce Libina v sekci Sběrný dvůr
https://libina.cz/sberny-dvur-a-kompostarna/ds-1146/p1=11363
Nebezpečný odpad:
Sběr a svoz 2 x ročně (jaro, podzim). Kontejnery jsou přistaveny na místa určená
obcí. Nebezpečný odpad je třeba odevzdávat přímo pracovníkovi svozové firmy.
O termínu budete včas informováni.
Do nebezpečného odpadu patří:
Barvy, lepidla, pryskyřice, provozní náplně automobilů (oleje, brzdové kapaliny),
olejové filtry, vyřazené léky, olověné akumulátory, galvanické články, zářivky a
výbojky, textilní nebo jiný materiál znečištěný nebezpečnými látkami, obaly
znečištěné nebezpečnými látkami, obaly od sprejů (barviva, lepidla), televizory,
ledničky, vyřazené chemikálie a další podobné nebezpečné odpady, pneumatiky.
Do nebezpečného odpadu nepatří:
Ledničky bez chladících zařízení, televizory bez obrazovek, komunální a stavební
odpad.
Do kontejneru na kov patří: spreje (např. lak na vlasy, kosmetika), alobal,
plechovky od nápojů, potravin a paštik, konzervy aj. Sběr kovového šrotu také
provádí 1 x za rok TJ SOKOL Hrabišín.
Správným tříděním snížíte objem odpadu ve vaší popelnici.
Více informací o třídění a recyklaci odpadů najdete na stránkách
www.jaktridit.cz
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