Obec Bochoř

Informační povinnost o odpadech
S odpady nakládají občané v souladu s Obecně závaznou vyhláškou o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství.
V naší obci jsou odděleně soustřeďovány následující složky:
a) Biologické odpady
b) Papír
c) Plasty včetně PET lahví
d) Sklo
e) Kovy
f) Nebezpečný odpad
g) Objemný odpad
h) Jedlé oleje a tuky
i) Směsný komunální odpad.
Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady, jedlé oleje a tuky se soustřeďují do zvláštních sběrných
nádob, kterými jsou sběrné nádoby a kontejnery.
Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
a) Samoobsluha ulice Hliník (plasty včetně PET lahví, sklo bílé, sklo barevné, jedlé oleje a
tuky, papír)
b) Ulice Náves u č. p. 19 (plasty včetně PET lahví, sklo barevné)
c) Trafostanice na křižovatce ulic Drahy a Chmelničky (plasty včetně PET lahví, sklo barevné,
papír)
d) Dvorní trakt domu pro seniory ulice Zahradní (plasty včetně PET lahví, sklo barevné, jedlé
oleje a tuky)
e) Bývalá točna autobusu na ulici Nábřeží (plasty včetně PET lahví, sklo barevné, jedlé oleje
a tuky, papír)
f) Obecní dvůr u ČOV (biologické odpady, papír, sklo, kovy, velkoobjemový odpad)
g) Ulice Včelín (plasty včetně PET lahví, sklo bílé, sklo barevné, jedlé oleje a tuky, papír)
h) ZEMSTAV (plasty včetně PET lahví)
i) E-Box (drobný elektroodpad, monočlánky)
Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) Papír - označena nápisem „papír“- barva modrá
b) Plasty včetně PET lahví - barva žlutá
c) Sklo bílé - barva bílá
d) Sklo barevné - barva zelená
e) Kovy - označena nápisem „kovy“ – barva šedá
f) Jedlé oleje a tuky – barva hnědá s oranžovým pruhem
g) Biologický odpad – velkoobjemový kontejner – barva červená
Na oděvy a textil jsou přistaveny kontejnery u hasičské zbrojnice.

Odpady jsou odváženy svozovými firmami. Pouze biologické odpady jsou v obecním dvoře
kompostovány.
Tříděním odpadů zlepšíte životní prostředí v obci i ve světě a snížíte růst ceny za odpady.
https://jaktridit.cz/cz
https://www.meneodpadu.cz/velky-pruvodce-tridenim-odpadu/
Nejlépe je předcházet vzniku odpadů (při nákupu používat místo plastových sáčků opakovaně
použitelné látkové, opakovaně použitelné obaly na drogerii apod, kompostovat, opětovně používat
výrobky, např. oděvy). Viz Bezobalové obchody, bezobalová drogerie.
TŘÍDĚNÍ a co kam PATŘÍ
Směsný komunální odpad - třídíme doma
Patří sem: zbytkový komunální odpad, např. smetí, pevné kuchyňské odpady, vyřazené drobné
předměty a hmoty, které nelze dle níže uvedeného vytřídit.
Nepatří sem: nebezpečný odpad, bioodpad (tráva, listí, ovoce, zelenina), stavební odpady, suť, oleje,
papír, plasty, sklo, kovy, elektroodpad.

BIO ODPAD – třídíme doma do kompostérů a v obecním dvoře
Patří sem: odpady rostlinného původu (zejm. listí, trávu, drobné větvičky a podobné zahradní odpady,
ale lze i slupky, zbytky zeleniny a ovoce, zchladlý popel po spálení pouze dřeva, výrobky
z recyklovaného papíru např. nosiče na vajíčka, roličky od toaletního papíru, papírové utěrky).
Nepatří sem: živočišné zbytky (maso, kůže, kosti), syrové ani vařené maso, jakékoliv masné výrobky
(např. uzeniny), uhynulá zvířata, exkrementy zvířat, papír, sklo, plasty, textil, kovy, nebezpečné
odpady, zbytkový komunální odpad, kuchyňský olej, rostlinný odpad v plastových sáčcích, nejsou-li
pro tento speciální účel přímo označeny a určeny pro kompostování.

PAPÍR - do modrého kontejneru
Patří sem: krabice, noviny, časopisy, letáky, obálky, kancelářský papír, knihy, sešity, papírové obaly.
Nepatří sem: mokrý, mastný, nebo jinak znečištěný papír, voskovaný papír, použité plenky
a hygienické potřeby, tetrapack (obaly od mléka, džusů, atd.),

PLASTY - do žlutého kontejneru
Patří sem: PET lahve, plastové nádoby, lahve, kelímky, tašky, sáčky, fólie, polystyren, výrobky a obaly
z plastů, nápojový karton tetrapack, obaly od mléka nebo džusu.
Nepatří sem: novodurové trubky, mastné obaly se zbytky potravin nebo čisticích přípravků, obaly
od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny, stavební polystyren.

SKLO ČIRÉ - do bílého kontejneru
Patří sem: sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky
Nepatří sem: keramika a porcelán, autoskla, zrcadla, drátované sklo, zlacené a pokovené sklo, varné
a laboratorní sklo, sklokeramika do zeleného kontejneru také nepatří. Vratné zálohované sklo vracejte
zpět do obchodu.

SKLO BAREVNÉ - do zeleného kontejneru

Patří sem: barevné sklo, např. lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit
do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří.

NEBEZPEČNÝ ODPAD:
Patří sem: absorbční činidla a filtrační materiály (hadry od olejů), obaly obsahující zbytky
nebezpečného odpadu, autobaterie a akumulátory (olověné), kyseliny, zářivky a jiný odpad
obsahující rtuť, vyřazené zařízení obsahující chorfluoruhlovodíky (lednice), barvy, tiskařské
barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky, nepoužitelná léčiva, monočlánky, vyřazené
TV, monitory, počítače
Nepatří sem: eternit, asfaltové lepenky a jiné nebezpečné stavební hmoty
Sběr probíhá 2x ročně a je vždy předem oznámen.

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD:
Patří sem: vše co nejde vytřídit a nevejde se do směsného
např. nábytek, koberce, linoleum, vany, umyvadla, záchodové mísy atd.

SPECIÁLNÍ ODPAD – nutno odvážet společnostem k tomu určených
Patří sem: stavební odpad, eternit, pneumatiky.
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