Pravidla pro příjem odpadu do Odpadového centra Pozlovice, ul. Ludkovická
Vážení občané,
jak si mnozí z vás již všimli, bylo v naší obci s finanční
podporou z OPŽP vybudováno v r. 2012 nové Odpadové
centrum. Možná jste v médiích zachytili zprávu o
změnách zákona o odpadech od ledna 2015. Kromě často
medializované změny ohledně sběren kovů, kdy nebude
fyzickým osobám vyplácena hotovost za kovový šrot, je pro
nás pro všechny důležitější jiná změna.
Od roku 2024 bude v ČR zakázáno ukládat
nevytříděný
odpad
na
skládky. Převedeno do
praxe to znamená, že po
tomto roce budeme muset
odpady buď využít k
recyklaci či kompostování,
zbytkový odpad pak bude
tříděn před uložením na
skládku, což samozřejmě
změní výši nákladů oproti
současnému vysypání do
skládky. Z těchto důvodu
nabývá
nově
vzniklé
Odpadové centrum v Pozlovicích na významu a mělo by
sloužit k tomu, abychom se v příštích deseti letech stihli
naučit minimalizovat odpad, který bude zbývat v popelnici.
Dostává se k vám znovu již dříve známá informace
o provozu Odpadového centra (OC) Pozlovice a informace,
jakým způsobem je odpad ukládán a návod, jak musí být
odpad z vaší strany připraven před tím, než bude předán
odpovědné osobě odpadového centra.
Prosím, věnujte této informaci čas, a to především vy, kteří
OC využíváte celkem pravidelně, i vy, kteří jste třeba ještě
na OC nebyli. Ušetříte tím svůj čas při předání odpadu na
OC. V případě nejasností a dotazů nás, prosím, kontaktujte.
Ukládání odpadu probíhá vždy pod dohledem
odpovědné osoby Odpadového centra. Je k dispozici pouze
občanům městyse Pozlovice a majitelům všech budov
pro individuálni bydlení a rekreaci v katastru městyse,
kteří mají zaplacený místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. Na základě výzvy
odpovědné osoby musí každý, kdo ukládá odpad, předložit
průkaz totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz).
Podnikající fyzické osoby a podnikatelské subjekty
mohou na OC ukládat odpady jen na základě samostatné
smlouvy.
Žádáme občany, aby svůj odpad přiváželi do OC
již roztříděný, rozebraný, upravený dle jednotlivých druhů
odpadu. V případě potřeby mají občané výjimečně možnost,
na základě dohody s odpovědnou osobou, využít nářadí
pro účely roztřídění nebo rozbití či rozebrání případného
odpadu, umístěného v areálu sběrného dvora. Tato možnost
bude povolována pouze v opodstatněných případech. Při
této činnosti si každý občan zodpovídá za svoji bezpečnost
a ochranu zdraví při práci.
Provoz a podmínky ukládání odpadu OC stanovuje,
kromě zákonných předpisů, Provozně manipulační řád
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„Odpadové centrum Pozlovice“, který schválil Krajský
úřad – Zlínský kraj, odbor životního prostředí. Tento řád
je nutné dodržovat, jeho porušení může být pokutováno v
řádu statisíců korun.
Všechny odpady, včetně nebezpečných, se přijímají
na OC zdarma, bez dalších poplatků. Všechny přijaté
odpady se stávají majetkem Městyse Pozlovice, který je
předává smluvním oprávněným firmám k dalšímu využití a
recyklaci.
Pro
provoz
OC
a
případné další zhodnocení
odevzdaných
odpadů
je nutné odevzdávaný
odpad vytřídit před jeho
odevzdáním
nebo
v
průběhu přijímání odpadu
na OC. Umístění odpadu
na OC je přesně stanoveno
do určených prostor a
připravených kontejnerů,
vaků, klecí nebo mobilního
skladu s nebezpečnými
odpady.
Je bezpodmínečně nutné respektovat pokyny
obsluhy OC a obsluze sběrného dvora sdělit základní
identifikační údaje osoby odevzdávající odpad a odhadem
i jeho množství pro závaznou evidenci odpadů na OC.
Obsluha rozhoduje, který odpad přijme a který
nepřijme.
Pamatujte, prosím, na to, že zpracování a skládkování
odpadů je velice drahé a složité. Další kontroly roztřídění
odpadů budou provádět firmy, které budou odpady přebírat
k dalšímu zpracování. Odpady, které nepřijmou, budeme
muset draze skládkovat, zatímco za vytříděný odpad může
obec získat další prostředky na celý systém provozování
odpadového hospodářství. Navíc řádné hospodaření s
odpady a jejich využití jako recyklovaných surovin uchrání
přírodu a životní prostředí pro další generace.
A jaké odpady lze do odpadového centra přivézt?
•
Objemový odpad z domácností
Nábytek, matrace, koberce, linolea, sádrokarton, to
znamená velkoobjemový odpad, který se s ohledem na své
rozměry nebo hmotnost nevejde do sběrné nádoby umístěné
u svého obydlí (popelnice 110 litrů)
•
Biologicky rozložitelný odpad ze zahrad (zeleň)
Tráva, listí, větve (větve před uložením do kontejneru
musí být pořezány na menší kusy), spadané ovoce a listí,
organický kuchyňský odpad - slupky a odřezky z ovoce a
zeleniny, použité čajové sáčky, logr z kávy a podobné.
Z hygienických důvodů nelze přijímat odpad z kuchyní a
přípravy jídel apod.
•
Nebezpečné složky komunálního odpadu
Barvy, ředidla, lepidla, oleje (motorové, mazací, převodové),
kyseliny, louhy, pesticidy a další chemikálie používané v
domácnostech. Dále je možné odevzdat textilie a obaly
znečištěné těmito látkami, znečištěné sklo a keramika,
olejové filtry, obaly od sprejů, zaolejované hadry, vyřazené

chemikálie, autobaterie, monočlánky, plechovky od barev,
plastové nádoby od olejů a postřiků, upotřebené oleje, staré
léky, kosmetika, baterie a akumulátory, zářivky (lineární
i kompaktní tzv. úsporné) a výbojky. Pozor! Obyčejné
žhavené žárovky vyhazujte do popelnice!
•
Papír
Noviny, časopisy, obalový papír, knihy, školní sešity
(naopak do papíru nepatří provázky, krabice od mléka a
džusů potažené umělohmotnou folií tzv.tetrapaky, mastný
papír, obaly z umělé hmoty). Kartony musí být rozdělané a
poskládané !!
•
Nápojové kartony - tetrapaky
Krabice od mléčných výrobků, džusů, vína apod. Nápojové
kartony je nutné před odložením vypláchnout a stlačit.
•
Železo a barevné kovy
Železné i neželezné kovy: trubky, tyče, dráty, plechy,
kování, armatury, plechovky, příp. výrobky, které obsahují
kovy, jako jsou staré kotle, plynové sporáky, jízdní kola,
nářadí, kabely, železný šrot, hliník, mosaz, měď apod.
•
Sklo barevné a sklo bílé
Láhve od nápojů, skleněné nádoby, tabulové sklo, sklenice
od kompotů. Do kontejneru je nutné ukládat sklo zbavené
příměsí, hlavně kovů a plastů (uzávěry).
•
Plasty
Duté plastové předměty jako jsou lahve a kanystry od
nápojů, pochutin, kosmetických přípravků, pracích,
čistících a avivážních prostředků, kelímky, vědra, nádoby
a nejrůznější stolní a kuchyňské náčiní z plastů, plastové
části hraček, foliové materiály - tašky, pytle apod. Nádoby
od poživatin, pochutin a různých přípravků musí být zhruba
omyté, aby nedocházelo k hnití zbytku obsahu.
•
Ojeté pneumatiky – osobní vozidla
Pneumatika musí být oddělena od kovového disku.
Výše uvedené druhy odpadů ukládá občan
bezplatně v rámci zaplaceného místního poplatku.
Dále upozorňujeme občany, že OC je i místem
zpětného odběru použitého elektrozařízení, to znamená,
že každý občan neboli spotřebitel má možnost předání
použitého elektrozařízení ke zpětnému odběru. Zde opět
platí pravidlo, že občan předává použité elektrozařízení
odpovědné osobě OC a použité elektrozařízení musí být
však kompletní. V opačném případě se nejedná o zpětný
odběr použitého elekktrozařízení, ale již o odpad. Od
podnikatelů a občanů z jiných obcí se přijímají pouze
výrobky určené ke zpětnému odběru.
Příklady použitého elektrozařízení - všechny
druhy elektrických a elektronických zařízení používaných
v domácnosti jako jsou: ledničky, pračky, sporáky,
televize, monitory, rádia, CD přehrávače, videorekordéry,
fotoaparáty, počítače, klávesnice, tiskárny, kopírky, telefony,
mobily, hodiny, elektrické hračky, elektrické nářadí, fritézy,
fény, vysavače, žehličky, kuchyňské přístroje, váhy, zářivky
a výbojky a další.
POZOR!!! Elektrospotřebiče musí být kompletní!
Tzn. nesmí být rozebrané, zvláště pokud jsou z nich
„vytěženy“ barevné kovy, části jako je motor, kompresor
apod. V takovém případě je obsluha oprávněna spotřebič

odmítnout. Zpětný odběr použitého elektrozařízení je
bezplatný.
A jaké odpady lze do odpadového centra přivézt
v omezeném množství?
•
Zemina
přiměřené množství 0,25 m3/č.p./rok (cca 4 x stavební
kolečko)
•
Stavební suť
Přiměřené množství 0,25 m3/č.p./rok (cca 4 x stavební
kolečko). Stavební suť musí být bez příměsí, v opačném
případě je dovážející povinen provést vytřídění na místě dle
pokynů obsluhy.
•
Dřevěný odpad
Nábytek (dřevotříska, povrchově upravené dřevo apod.)
musí být rozebrán nebo rozbit na jednotlivé desky, max.
zbaven ocelového kování (kliky, závěsy „klavírové“,
„nůžkové“ apod.) z důvodu max. využití kapacity
velkoobjemového kontejneru. Dřevěný materiál musí být
čistý, bez jakýchkoli příměsí!!!
Větve, kmeny, nelakované a jinak povrchově neupravené
dřevo: desky, prkna, fošny, střešní latě apod. Oddělené
dřevo ke štěpkování (větve do tlouštky 80 mm, ořezy z
živých plotů). Při velkém množství dřevního odpadu je
možné objednat štěpkování na vlastním pozemku.
Odběr výše uvedeného množství materiálu je bezplatný.
A jaké odpady nelze do odpadového centra přivézt?
•
Stavební odpad
Stavební odpad je veškerý odpad vznikající při stavební
nebo demoliční činnosti, patří sem především stavební suť,
výkopová zemina, ale i střešní krytiny, eternit, podlahoviny,
okna, rozvody, sanitární keramika (záchodové mísy,
umyvadla, vany) stavební dřevo atd. Stavební odpad není
podle zákona a obecně závazné vyhlášky komunálním
odpadem a tudíž si každý producent musí jeho odvoz a
využití, popřípadě odstranění v souladu se zákonem o
odpadech zajistit sám na vlastní náklady.
Služby městyse Pozlovice s. r. o. Vám zajistí po
dohodě v případě potřeby při Vaší stavební či demoliční
činnosti zapůjčení, přistavení a přepravu velkoobjemových
kontejnerů na registrovanou skládku za úplatu.
V případě nejasností, dotazů a podobně, neváhejte
a navštivte nás, příp. volejte na telefon 731 011 227 nebo
775 002 252.
POZOR!!! Je přísně zakázáno dovážet stavební
odpady s obsahem azbestu (např. eternit, azbestocementové
trubky a desky). Odvoz tohoto odpadu si musíte zajistit na
vlastní náklady oprávněnou certifikovanou firmou.
Každý návštevník odpadového centra je povinen
dodržovat Provozní řád Odpadového centra a pokyny
obsluhy.
Je přísně zakázáno ukládat odpady mimo vyhrazené
prostory a před bránou Odpadového centra
v Pozlovicích, ul. Ludkovická pod pokutou 15 000 Kč.

Co recyklujeme aneb co nepatří do popelnice
•
Velké spotřebiče
pračky, sušičky, myčky, sporáky, topidla, radiátory, velké
ventilátory, klimatizace a další
•
Chlazení
chladničky, mrazničky a další
•
Střední spotřebiče
vysavače, varné desky, mikrovlnné trouby, odsavače,
ohřívače vody a další
•
Malé spotřebiče
žehličky, topinkovače, fritovací hrnce, váhy, ventilátory,
kávovary, fény, holící strojky, masážní strojky, šicí stroje
a další
•
Nářadí
hobby, dílna – vrtačky, pily, hoblíky, brusky, frézky, kladiva,
pájky, svářečky, čerpadla, kompresory a další

•
Zahrada
sekačky, křovinořezy, drtiče zahradního odpadu, nůžky na
živý plot a další
•
Všechny druhy televizních přijímačů
•
Ostatní spotřební elektronika včetně příslušenství
video přehrávače, DVD přehrávače, radiopřijímače, věže,
magnetofony, gramofony, domácí kina, reproduktory,
videokamery, digitální a analogové fotoaparáty, elektrické a
elektronické hudební nástroje, všechny druhy počítačových
monitorů, ostatní zařízení výpočetní techniky, počítače,
notebooky, myši, klávesnice, telefonní přístroje, klasické,
bezdrátové i mobilní, faxy a záznamníky, tiskárny, malé
stolní kopírky, kalkulačky, herní konzole, videohry, včetně
ovladačů, elektrické hračky.
Aby elektrozařízení mohla být recyklována, je nutné je
odevzdávat na sběrný dvůr v nedemontovaném stavu.

SKLO - co do tříděného skleněného odpadu patří a co ne:
ANO: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy,
tabulové sklo

NE: sklo s drátěnou vložkou, automobilová skla, televizní
obrazovky, PC monitory, plexisklo, zrcadla, keramika a
porcelán, žárovky, výbojky a zářivky

NÁPOJOVÉ KARTONY - co do tříděného odpadu z nápojových kartonů patří a co ne:
ANO: vymyté nápojové kartony od džusů, mléka nebo
vína (jedná se o tzv. krabicové nápojové kartony)

NE: ostatní znečištěné obaly papíru, skla nebo plastů
a ani jiné obaly

PLASTY - co do tříděného plastového odpadu patří a co ne:
ANO: obalové láhve z plastů - PET láhve, folie všech
druhů a barev, igelitové sáčky, tašky, pytle, plastové
přepravky všech druhů a barev, duté obaly a kelímky

NE: láhve a nádoby od nebezpečných látek (olejů,
chemikálií, barev apod.), novodurové trubky, bakelit,
plexisklo, molitan, výrobky z PVC - podlahové krytiny
(lino apod.)

PAPÍR - co do tříděného papírového odpadu patří a co ne:
ANO: noviny a časopisy, kancelářský papír, sešity,
balicí papír, reklamní letáky, knihy, prospekty, katalogy,
krabice, karton, lepenka

NE: použité pleny a hygienické potřeby, mokrý, mastný
nebo jinak znečištěný papír, úhlový (kopírovací),
povoskovaný papír, nápojový karton (obaly od mléka a
jiných nápojů, sbírá se do samostatných nádob)

KOMUNÁLNÍ ODPAD - co do komunálního odpadu patří a co ne:
ANO: odpady, které vám zbudou po vytřídění všeho, co
je možné dále využít, např.: znečištěné - mastné obaly
od potravin, voskovaný papír, textil, porcelán, keramika,
popel, zbytky masa a kostí apod., použité pleny a
hygienické potřeby.
To jsou vlastně
jediné druhy odpadů,
které byste měli vyhazovat
do koše na odpadky
a poté do popelnice
před vaším domem.

NE: stavební odpad (suť), horký popel, zemina, tráva,
zemina, tráva, hnůj, uhynulá zvířata, tekuté látky a
zápalné látky
• papír (noviny, časopisy, kancelářský papír, knihy,
prospekty, krabice, kartony apod.)
• sklo (láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné
střepy - tabulové sklo)
• plasty (obalové láhve, nápojové láhve - PET, folie
všech druhů a barev, igelitové sáčky, tašky, pytle, plastové
přepravky, duté obaly a kelímky, polystyren)
• sklo s drátěnou vložkou
• automobilová skla
• elektrospotřebiče, elektroodpad, ani jejich části
(televizní obrazovky, monitory, PC, zářivky, výbojky)
• láhve a nádoby od nebezpečných látek (olejů,
chemikálií, barev apod.)

