Vážení občané,
vzhledem ke zvyšujícím se nárokům na třídění odpadu Vás žádáme o třídění těchto
odpadových komodit:
SKLO BAREVNÉ (zelená nádoba) – láhve od nápojů, skleněné nádoby, tabulkové sklo.
Svozové dny:
02.01.2018
03.04.2018
03.07.2018
02.10.2018
SKLO BÍLÉ (bílá nádoba) – pouze láhve a nádoby z bílého skla, NEVHAZOVAT
tabulkové sklo.
Svozové dny:
02.01.2018
03.04.2018
03.07.2018
02.10.2018
PAPÍR – svázaný papír, noviny, časopisy je možné donést každé úterý do 19.00 hod. ke
„staré hasičárně“.
NÁPOJOVÉ KARTONY - krabice od džusů, mléčných výrobků, vín apod.
Na obecním úřadě je možné si vyzvednout plastový oranžový pytel. Do pytle ukládejte
stlačené krabice, po naplnění pytel řádně zavažte. Naplněný pytel umístěte za sběrné
nádoby na plasty ve svozových dnech. Důrazně žádáme o ukládání těchto krabic pouze
do oranžových pytlů, v jiných nebudou odvezeny.
PLASTY (žluté nádoby, svázané pytle) – plastové nádoby a láhve, PET láhve, kelímky od
jogurtů, pokrmových tuků, sáčky, folie, polystyren, dětské hračky, kbelíky a ostatní výrobky
z plastů.
Na obecním úřadě je možné si vyzvednout na domácnost/měsíc žlutý plastový pytel. Do
pytle ukládejte plastové láhve co nejvíce "sešlapané" a po naplnění pytel řádně zavažte.
Naplněný pytel umístěte za sběrné nádoby na plasty ve svozových dnech.
Svozové dny:
11.01.2018
05.04.2018
28.06.2018
20.09.2018
13.12.2018

08.02.2018
03.05.2018
26.07.2018
18.10.2018

08.03.2018
31.05.2018
23.08.2018
15.11.2018

NEBEZPEČNÉ ODPADY - rozpouštědla (benzín, aceton, čističe skvrn), akumulátory a
baterie, kyseliny a zásady, automobilové oleje, olejové filtry, postřikové látky ( pesticidy a
insekticidy), zářivky, výbojky, fotoroztoky, halogenové hasící přístroje, zbytky barev,
inkousty, tmely, lepidla, rtuťové teploměry a spínače, kosmetika, znečistěné textilie,
tlakové rozprašovače, léky, nádoby se zbytky škodlivin apod.
Svoz těchto odpadů je vždy oznámen letáky do jednotlivých domácností, nebezpečné
odpady se odevzdávají u přistaveného vozidla na návsi.
Svozové dny: 26.04.2018 a 28.08.2018
KOV, BAREVNÉ KOVY A BIO ODPAD – termín sběru tohoto odpadu bude uskutečněn
dle potřeby občanů, termín bude oznámen formou letáku do jednotlivých domácností.
POUŽITÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ – vyřazené drobné domácí spotřebiče. Kontejner umístěn
v chodbě budovy obecního úřadu ( stojatý zelený ASEKOL).
SDH Sudslava organizuje v naši obci akci "Recyklujte s hasiči" . Po dohodě s
p. Miroslavem Syrovým je možné odevzdat k likvidaci vyřazené drobné i velké domácí
elektrospotřebiče.
VYŘAZENÉ BATERIE – červenočerný kontejner umístěn v chodbě budovy obecního
úřadu (zavěšen na zdi) a přenosný kontejner umístěn v prostorách prodejny.

VYŘAZENÉ OSVĚTLOVACÍ ZAŘÍZENÍ - úsporné kompaktní zářivky a výbojky, modrý
kontejner umístěn v chodbě budovy obecního úřadu (zavěšen na zdi), dlouhé trubicové
zářivky je možné odevzdat v úřední hodiny na obecním úřadě.

Do nádob na třídění jednotlivých využitelných složek nepatří:
PLASTY – plastové obaly od automobilových olejů, pesticidů, silážní folie, vodovodní
potrubí
PAPÍR – mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír
SKLO – porcelán, keramika, autosklo, drátěné sklo a zrcadla, sklo znečištěné
ŽÁDÁME
SPOLUOBČANY, ABY DO KONTEJNERU NA KOMUNÁLNÍ ODPAD
NEVHAZOVALI HORKÝ POPEL. V UPLYNULÝCH LETECH BYLO NUTNÉ
LIKVIDOVAT NĚKOLIK DROBNÝCH POŽÁRŮ. V JEDNOM PŘÍPADĚ DOŠLO KE
VZNÍCENÍ A POŠKOZENÍ CELÉHO KONTEJNERU, KTERÝ SE MUSEL NA NÁKLADY
OBCE CELÝ OPRAVIT.
Děkujeme za dodržování svozových dnů a o udržování pořádku na sběrných stanovištích.

Vážení majitelé psů,
v poslední době registrujeme zvýšené znečištění veřejného prostranství od psích výkalů.
Upozorňujeme všechny majitele psů na povinnost okamžitého úklidu psích exkrementů
na veřejném prostranství. Zanedbání povinného úklidu psích exkrementů na
veřejném prostranství lze považovat za přestupek ve smyslu § 47 zákona č.200/1990 Sb.,
o přestupcích. Majitelé psů vystavují postihu blokové pokuty.

Ještě pár zásad ke správnému chování občanů, které
zajistí bezproblémový chod čistírny odpadních vod:
závad.
Nevhazujte ubrousky, hadry, plenky a podobné věci do WC
mísy !!
Je přísně zakázáno vhazování hygienických parfémovaných ubrousků (mají strukturu
nerozložitelného pletiva a ucpávají čerpadla). Nevhazujte jiný než toaletní papír do WC mísy.
Jednorázové pleny, hadry, dámské hygienické potřeby, ubrousky a hadry nejsou uzpůsobené
pro rozložení v kanalizaci a na ČOV se také neodstraní. Ucpou čerpadlo a spálí jeho motor.
Vhozením těchto věcí do záchodu si velmi rychle zaděláváte na problém s ucpaným potrubím a
zvýšením nákladů na provoz kanalizace a ČOV.
Olej z

Nevhazujte zbytky potravin do dřezu !!
Zbytky jídel vyhozené a protlačené skrz odtok dřezu Vám časem mohou domovní odpady ucpat.
Nemáte-li potrubí zcela v pořádku, nánosy ze zbytků se začnou hromadit a ucpou Vaší kanalizaci.
Přicpání kanalizace může být taky spojené se zápachem. V případě problémů s domovními odpady
kontaktujte firmu na čištění odpadů !

Nevyplachujte kýble od barvy nebo betonu do kanalizace !!
Nevyplachujte nádoby od barvy, betonu, po malování apod. do kanalizace. Hrozí Vám zatvrdnutí
těchto zbytků v kanalizačním potrubí.

Obecní úřad Sudslava

