Dobrý den.
Vážení spoluobčané. Vzhledem k různorodosti a objemu informací volíme formu tohoto
občasníku.
První informací je stav akce domácích ČOV. Přesto, že se nám tato možnost čistění odpadních
vod do jisté míry líbila, bohužel jsme z časových důvodů a z důvodu jistých nesrovnalostí
s realizační firmou akci prozatím odložili.
Druhou informací jsou některé novinky v odpadovém hospodářství obce a to zejména v třídění
odpadu.
Obec pořídila kontejner na kovové odpady. Tento je umístěn na návsi u kontejnerů na plast a
sklo. V tomto místě je dále umístěna nádoba na sběr použitého rostlinného oleje původem
z kuchyní. Také je zde nádoba na použité baterie (monočlánky…). Další novinkou je
velkoobjemový kontejner na bioodpad. Ten je umístěn v bývalem areálu ZD.
Něco málo ze zákona: Fyzické osoby jsou ze zákona povinny odkládat komunální odpad na
místech k tomu určených a odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a
odstraňování podle systému zavedeného obcí (dle § 17 odst. 4 Zákona č. 185/2001 Sb.)
Každý jsme povinen ze zákona odpad třídit !!!
I na úseku odpadové legislativy najdeme sankce za neplnění povinností zde stanovených.
Pokuty za nesprávné nakládání s odpadem, tedy i jeho netřídění, se pohybují v řádech
20 000 Kč až 1 000 000 Kč u fyzických osob a 300 tisíc korun až 50 milionů korun v případě
osob právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
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Co kam patří…(a nepatří)

Směsný komunální odpad
Co sem patří: Jde vlastně o odpad, který se již nedá třídit a který končí na skládkách či
spalovnách komunálních odpadů.
Nepatří sem:
• Nebezpečné odpady
• Využitelné odpady např. papír, sklo, plasty, kov
Kam s ním?
Směsný komunální odpad patří do sběrné nádoby. Svoz a likvidaci směsného odpadu provádí
příslušná svozová společnost.

Sklo
Co sem patří: Veškeré nevratné skleněné obaly, z nichž sundáte víčko, včetně např. skleniček
od léků, tabulové sklo, skleněné vázy, sklenice, dózy
Nepatří sem:
• Porcelán a keramika
• Drátosklo - drát nelze na třídící lince oddělit
• Varné sklo - má speciální úpravu a nelze je recyklovat
• Monitory počítačů - jde o různé materiály
• Zrcadla - na skle je kov
• Autoskla - uvnitř je zalisovaná plastová fólie, která brání roztříštění
• Zářivky, výbojky, žárovky
• Flakon od parfému
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Kam s ním?
Pro odkládání vytříděného skla slouží sběrné nádoby (zelený-barevné sklo a bílý- čiré sklo).
Rovněž je možné tento druh odpadu odevzdat ve sběrném dvoře. POZOR!!! Pokud je jen
zelený kontejner (naše obec má jen tento), patří do něj veškeré sklo (barevné i čiré)

Plasty
Co sem patří: PET lahve od nápojů (sešlápnuté i s uzávěry), kelímky a vaničky od
potravinářských výrobků, igelitové, polyethylenové tašky a sáčky, mikrotenové sáčky, plastové
nádoby od mycích prostředků (vypláchnuté), fólie, polystyren, plastové výrobky (např. zubní
kartáčky, CD a DVD obaly, hračky)

Nepatří sem:
• Podlahové krytiny, koberce
• Novodurové trubky
• Obaly od olejů (i potravinářských) - mastnota vadí při recyklaci
• Obaly od barev, chemikálií a jiných nebezpečných látek
• PVC, molitan, kabely
• Guma, pneumatiky
• Znečištěné plastové nádoby a obaly

Kam s ním?
Pro odkládání vytříděných plastů slouží sběrné nádoby (žluté), které jsou pro občany umístěny
na místní návsi. Rovněž je možné tento druh odpadu odevzdat ve sběrném dvoře. Ke sběrným
nádobám nikdy neodkládáme žádné další odpady (např. ty, které se do nádoby nevešly).

Všechen plast (zejména plastové lahve) je nutné vyhazovat SEŠLÁPNUTÉ!!!!
Šetří se tím místo v kontejneru a nevyváží se „vzduch“
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Kovy z domácností
Co sem patří: Nápojové plechovky, konzervy od potravin, zvířecí konzervy, tuby, uzávěry a
víčka od nápojů, jogurtů atd.
Nepatří sem:
• Stlačené kovové nádoby od kosmetiky a jiných sprejů
• Kovové obaly od barev, benzínu, motorových olejů atd.
Kam s ním?
Šedý kontejner ne návsi

Objemný odpad
Co sem patří: Starý nábytek, koberce a jiné podlahové krytiny, staré lyže, snowboardy, sáňky,
kola, velká zrcadla, umyvadla, WC mísy, vany, matrace, dveře
Nepatří sem:
• Stavební odpad
• Pneumatiky
• Lednice
• Autobaterie a jiné nebezpečné odpady
Kam s ním?
V naší obci je možnost odložit objemný odpad do sběrného dvora (Okříšky…). Další možností
jak se zbavit objemného odpadu je využití služeb svozové společnosti a objednat si kontejner
na objemný odpad. Pro využití sběrného dvora byli v minulosti domácnostem rozdány
plastové karty od společnosti ESKO-T. Bez této karty Vám nebude umožněno využít této
služby, je nutné ji předkládat při každé návštěvě sb. dvora. Žádáme občany o kontrolu, zda
kartu mají. V případě například změny jména nebo v případě že Vám karta vydána nebyla, se
obraťte na obecní úřad.
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Kompostovatelný odpad
Biologicky rozložitelný odpad (bioodpad) je jakýkoli odpad, který je schopen rozkladu (např.
potraviny, odpad ze zeleně, papír).
Co patří do bioodpadu z domácností:
jádřince, pecky z ovoce, listy a nať ze zeleniny, skořápky z vajíček a ořechů, slupky z
citrusových plodů, zbytky pečiva a obilnin, kávový odpad, čajový odpad a čajové sáčky, vlasy,
peří, piliny, zbytky svíček
Co patří do bioodpadu ze zahrady:
travní hmota, plevel, košťály i celé rostliny, seno, sláma, listí, dřevní hmota, hobliny, popel ze
dřeva, větve
Co nepatří do bioodpadu:
papír, tetrapack, plasty, sklo, kovy, textil, léky, barviva, guma, saponáty, čistící prostředky,
baterie, minerální oleje
Kam s ním:
Pro odkládání vytříděného kompostovatelného odpadu slouží velkoobjemový kontejner
umístěn v areálu bývalého zemědělského družstva, žádáme občany, aby do tohoto
kontejneru nedávali větve. Tyto odkládejte na hromadu vedle kontejneru.

Nebezpečný odpad
Co sem patří: Zbytky barev a rozpouštědel, kyseliny a jiné chemické roztoky, obaly od
nebezpečných látek, obaly znečištěné chemickou látkou, odpady obsahující rtuť, motorové
oleje, filtry, tuky a lepidla, baterie a akumulátory, včetně autobaterií, zbytky chemických
prostředků na ochranu rostlin a proti škůdcům, rozbité zářivky a výbojky
Nepatří sem:
• Stavební odpad obsahující dehet a azbest a velkoobjemový odpad
• Pokrmový tuk
Kam s ním?
Nebezpečný odpad mohou občané odevzdat ve sběrném dvoře, nebo využít pravidelný svoz
2krát ročně.
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Shrnutí k odpadům:








Třídění je povinnost.
Veškerý plastový ale i kovový odpad pokud to lze sešlapujte!!!
Pokud budete vylévat olej do sběrné nádoby, přesvědčte se, že je v ní místo. Do této
nádoby patří jen tuk z kuchyní!!!
Větve nedávejte do kontejneru na bioodpad, ale na hromadu vedle.
Nikdy nedávejte nikam odpad, který do dané nádoby nebo místo nepatří!
Svozová společnost má právo nevysypat-nevyvézt Vaši popelnici, pokud v ní bude
nevhodný a netříděný odpad.
Je zakázáno vyvážet jakýkoliv odpad do areálu kopečky, výjimkou jsou větve ze
zahrad.

Třetí informací, je plánovaná oprava autobusové zastávky v obci. Tato by měla započít na
přelomu měsíce září a října. Po celou dobu opravy nebude možné využívat čekárnu ani
nástupiště. Žádáme proto zejména rodiče školáků, aby až oprava začne, poučili děti, že
pohyb na staveništi je zakázaný a to samozřejmě hlavně s ohledem na bezpečnost. Zároveň
se omlouváme za komplikace s tímto spojené a doufáme, že výsledkem bude bezpečnější a
hezčí prostředí v centru obce.

Za obec Hvězdoňovice Juza Karel starosta obce

Za případné gramatické nedostatky se omlouvám, jsem také jen člověk….
Září 2019
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