ODPADOVÝ SPECIÁL
Jak třídit odpad?
Rekapitulace a nové informace
V našem městě máme již od roku 2003 zaveden, v Evropě velice prosazovaný sběr
tříděného odpadu a TKO do pytlů (tento systém již existuje například v obci Otvice u
Chomutova a Libčeves v okrese Teplice).
Pro Tuhý komunální odpad používáme černé neprůhledné recyklovatelné pytle.
Patří do nich: odpad z domácnosti, který nelze dále třídit, popel (pouze vychladlý).
Nepatří do nich: stavební odpad, suť, zelený odpad (posekaná tráva, odpad ze zahrádky
apod. - na venkově se tyto věci kompostují), nebezpečný odpad.
Pro tříděný odpad (druhotnou surovinu)
PAPÍR používáme průhledné pytle.

Pro tříděný odpad (druhotnou surovinu)
PET láhve a PLASTY používáme
průhledné pytle.

Pro
separovaný
odpad
(druhotnou
surovinu) SKLO používáme plechové
soudky,
které
budeme
postupně
nahrazovat plastovými.

Pro tříděný odpad (druhotnou surovinu)
TETRAPACK nemáme zatím oddělený
sběr a proto tuto složku můžete zatím
dávat do pytlů na PET lahve a plast.
Tato složka je pak dotříděna na lince ve
společnosti Ekoselect, a.s., kam všechny
druhy tříděných složek odvážíme.
Na obrazcích máte vyznačeny symboly
(trojúhelníkové značky s číslicí), podle
kterých můžete třídit jednotlivé druhy
obalů a tříděných složek odpadu. Tyto
značky musí být uvedeny na každém
výrobku, který jde takto třídit.
Prosíme, dodržujte hlavně pokyny
ohledně věcí, které se do tříděných
pytlů a nádob nesmějí vhazovat.
Ve svozový den připravujte prosím odpad
v zavázaných pytlích do 8°° hodin. Po
této hodině již nebude odvezen. Při
potížích se svozem můžete volat na tel.
605 133 158.
Všechny odvážené pytle (TKO i tříděné
složky) jsou podrobně zapisovány do
našeho „čárkového“ systému pro každého
občana zvlášť.
Po svezení jak Tuhého Komunálního
Odpadu, tak i tříděných složek se
odvezou vytříděné složky na překladiště
těchto surovin a Tuhý Komunální Odpad
se odváží přímo na skládky odpadů, na
Celio, s.r.o nebo Marius Pedersen –
Vysoká Pec (rozhoduje lokalita zpětného
vytížení odkud se veze nazpět náklad).

Vyseparované složky odpadu (druhotné suroviny) jsou podle druhu odpadu roztříděny
do svých „kójí“, odkud jsou po nashromáždění nalisovány (lisovač pořízen z dotace od
SFŽP) a poté odvezeny do společnosti Ekoselect, a.s. v Chomutově. Tyto všechny složky
jsou ještě dotřiďovány a poté odváženy do zpracovatelských podniků, kde jsou z nich
vyráběny nové výrobky – např. fleecová bunda, spacáky, plotové sloupky, recyklovaný
papír, izolační vata apod.
Kovošrot je svážen individuálně dle potřeby a je deponován na překladišti druhotných
surovin.
Velkoobjemový odpad je svážen individuálně po dohodě s občany.
Elektrošrot je svážen individuálně a je odvážen při nashromáždění většího počtu
elektrozařízení firmou D+P Rekont, a.s..

