Nádoby na tříděný sběr odpadu

Modré nádoby slouží na papír:
-

noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice,
lepenka, kartón, papírové obaly (např.sáčky)

Prosím, nevhazujte !!!
-

mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité
plenky a hygienické potřeby

Obaly z papíru bývají označeny:
Zelené (v naší obci kovové) nádoby slouží na sběr bílého a barevného skla:
-

láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo

Prosím, nevhazujte !!!
-

keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

Obaly ze skla bývají označeny:
Žluté (v naší obci kovové) nádoby slouží na sběr plastů:
-

PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky,
fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén

Prosím, nevhazujte !!!
-

novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie,
barvy apod.)

Obaly z plastů bývají označeny:
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Sběr nápojových kartonů je v obci zaveden pouze pytlový sběr v intervalu 1 x
za dva měsíce (termíny
-

Na další detailní informace týkající se konkrétní situace ve vašem městě se
můžete zeptat na vašem obecním či městském úřadě, popř. u firmy, která u
vás sváží odpady

Obaly z nápojových kartonů bývají označeny:
Velkoobjemové kontejnery
Jak již název napovídá slouží k odkládání velkého odpadu, který se nevejde do
běžných popelnic či kontejnerů. Nejčastěji je uvidíte na sběrných dvorech, nebo ve
vašem okolí v době jarního úklidu, podzimní sklizně na zahrádkách, či rekonstrukci
domu. Kontejnery mají objem od 5 až do 30 m3.
O tom, kdy budou kontejnery přistaveny ve vašem okolí se opět dozvíte na obecním
úřadě.
Popelnice, kontejnery





Na odpad: plechové nebo plastové nádoby o objemu od 70 do 1.100 l.
Nejčastěji mají šedou nebo černou barvu.
Na tříděný sběr odpadu: barevné nádoby o objemu od 240 l do 3 m3, někdy i
více. Používají se plastové popelnice, kontejnery s upraveným víkem, nebo
zvony - vždy záleží na tom, jaké auto tyto nádoby vyprazdňuje.
Na nebezpečné a velkoobjemové odpady: Tyto nádoby nemají svá
stanoviště v obci. Obec Hrabišín zajišťuje 2 x ročně sběr a svoz tohoto
vzniklého odpadu svozovou společností SITA CZ a.s. Šumperk ve dnech,
které jsou dopředu občanům oznámeny obvyklým způsobem (místní rozhlas,
noviny, web stránky atd.).

Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/

