Občané Besednice a místních částí mohou využívat k odkládání odpadu z domácnosti sběrný dvůr ve
Velešíně. Sběrný dvůr se nachází v ulici Na Humnech, pod areálem Zemědělského družstva.
Otevírací doba sběrného dvora:
od 1. 11. do 28. 2. provozní doba:
pondělí až pátek
7:00 – 16:00
sobota
8:00 – 13:00
od 1. 3. do 31. 10. provozní doba:
pondělí až pátek
7:00 – 17:00
sobota
8:00 – 13:00
Občané budou vyzváni při vjezdu do sběrného dvora v předložení občanského průkazu k ověření
totožnosti.
Sběrný dvůr přijímá tyto druhy odpadů:
Číslo
Název odpadu
pro
určení
odpadu
1.
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné
nebezpečné látky:
Přijímají se v originálních uzavřených obalech, jednotlivé druhy barev
mohou být slité.
2.
Motorové, převodové a mazací oleje:
Všechny autoservisy jsou místa zpětného odběru při výměnách oleje, na
sběrný dvůr přijímáme pouze oleje od obyvatel z individuální výměny oleje.
3.
Rozpouštědla a ředidla:
Přijímají se v originálních uzavřených obalech, jednotlivé druhy
rozpouštědel a ředidel mohou být slité.
4.
Papírové a lepenkové obaly:
Přijímá se neznečistěný suchý sběrový papír, noviny, časopisy, knihy,
papírové a lepenkové obaly
5.
Papírové a lepenkové obaly znečištěné nebezpečnými látkami:
Papír a papírové obaly znečistěné barvami, oleji, rozpouštědly. Musí být
vytříděny z běžného sběrového papíru.
6.
Plastové obaly:
Přijímají se samostatně čisté lahve PET, které se třídí a ukládají do
kontejnerů na tříděný odpad i v místech bydliště. Na sběrný dvůr se hlavně
přijímají igelity, fólie, čisté obaly od potravin a drogérie, kýble, přepravky,
apod.
7.
Plastové obaly znečištěné nebezpečnými látkami:
Přijímají se igelity, fólie a jiné plasty znečistěné rozpouštědly, oleji a jinými
nebezpečnými odpady. Znečistěné obaly od potravin patří do popelnice
8.
Kovové obaly:
Přijímají se čisté a vymyté plechovky
9.
Kovové obaly znečištěné nebezpečnými látkami:
Přijímají se prázdné plechovky od barev, oleje, rozpouštědel apod.
10.
Kompozitní obaly (tetrapak):
Přijímají se čisté krabice od mléka, džusů, sirupů, vína a podobně. Před
odevzdáním, prosím, sešlapávejte, aby objem byl co nejmenší.
11.
Skleněné obaly a tabulové sklo:
Přijímají se samostatně skleněné obaly od potravin – lahve, sklenice, lahve
od alkoholu, bílé i barevné a běžné okenní tabulové sklo. Křišťálové,
olovnaté a barevné sklo, drátosklo, zrcadla, automobilové sklo se ukládají
samostatně do objemného odpadu. Nelze recyklovat.
12.
Skleněné obaly znečištěné nebezpečnými látkami:
Přijímají se samostatně skleněné obaly znečistěné barvami, ředidly a oleji.
13.
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně filtrů jinak blíže
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami:
Použitá absorpční činidla (Vapex), prach a hlína po zametení proolejované
podlahy dílny, čistící hadry a montérky od oleje, barev a rozpouštědel,
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vzduchové a naftové filtry, filtry ze vzduchotechniky a digestoří apod.
Pneumatiky:
Všechny pneuservisy jsou místa zpětného odběru při nákupu nových, na
sběrný dvůr přijímáme pouze pneumatiky od obyvatel z individuální výměny
pneumatik.
Olejové filtry:
Všechny autoservisy jsou místa zpětného odběru filtrů při výměnách oleje,
na sběrný dvůr přijímáme pouze olejové filtry od obyvatel z individuální
výměny olejového filtru.
Olověné akumulátory:
Přijímají se autobaterie včetně elektrolytu.
Železo a ocel:
Přijímá se běžný železný šrot z domácností.
Nepřijímají se odpady mající charakter uměleckého díla nebo jeho části,
pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části, průmyslového
strojního zařízení nebo jeho části, obecně prospěšného zařízení nebo jeho
části, zejména zařízení pro hromadnou dopravu, dopravního značení,
součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a pozemních
komunikací a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení.
Kyseliny:
Přijímají se v originálních uzavřených obalech, jednotlivé druhy kyselin
mohou být slité.
Dřevo:
Samostatně se přijímá dřevo z domácností, např. rozebraný nábytek,
dřevotříska, palety, dřevěné bedýnky, rámy z oken, dveře apod. Dřevo bude
určené k štěpkování a dalšímu zpracování.
Kovy:
Přijímá se běžný odpad z barevných kovů a běžné množství kabelů
z domácností.
Nepřijímají se odpady mající charakter uměleckého díla nebo jeho části,
pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části, průmyslového
strojního zařízení nebo jeho části, obecně prospěšného zařízení nebo jeho
části, zejména zařízení pro hromadnou dopravu, dopravního značení,
součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a pozemních
komunikací a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení.
Objemný odpad:
Přijímá se objemný komunální odpad, který nelze dát do popelnic nebo
použít jako surovinu pro další zpracování: molitany, potahy, koberce,
linoleum, autoskla, drátoskla, zrcadla, a ostatní podobné odpady.
Textilní obaly a oděvy
hadry, oblečení, boty, plyšové hračky
Izolační materiály
polystyren
Stavební materiály obsahující azbest
Eternitové šablony
Asfaltové směsi obsahující dehet
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Kromě výše uvedeného roztřídění odpadů se na sběrném dvoře přijímá další odpad z domácností
ke zpracování a recyklaci:
Alkalické baterie, baterie z domácích přístrojů NI-FE apod.
Zářivky trubicové i kulové
Úsporné žárovky a žárovky obsahující rtuť
Malé domácí spotřebiče:
rádia, televize, rekordéry, vařiče, žehličky, fény a podobně, ale musí být vždy nerozebrané a kompletní
včetně přívodního kabelu.
Velké domácí spotřebiče:
Pračky, ledničky, mrazničky, sporáky apod., ale musí být vždy nerozebrané a kompletní včetně
přívodního kabelu.

Za provozovatele sběrného dvora je zodpovědná osoba:
Pavel Peroutka, odpadový hospodář, tel.: 725 785 422, pavel.peroutka@email.cz

