Obec Uzenice
INFORMACE PRO OBČANY
O ODKLÁDÁNÍ ODPADŮ
Občané mají možnost a jsou povinni odkládat níže uvedený odpad na stávajícím
stanovišti pro sběr odpadu u kontejneru na směsný komunální odpad a zvonů
na tříděný odpad tedy na pozemku p.č. 939/1 v k.ú. Uzenice, pokud není níže
uvedeno jinak a to takto dle systému třídění odpadů:

Směsný komunální odpad
(veškerý odpad, který není uvedený v kategoriích tříděného odpadů uvedeného
níže)
- velkoobjemový kontejner

Biologický odpad rostlinného původu
(odpady ze zahrad - posekaná tráva, pěstitelské odpady, seno,listí, křoviny,
spadané ovoce, odpady ze zeleniny, kůra, ořezané části stromů, drobný odpad
ze zpracování dřeva, dřevo, kuchyňské odpady rostlinného původu a jiné
biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu)
- od 1.4. – 31.10. každého roku
- větve - na označené místo s cedulí VĚTVE
- ostatní bio odpad:
 každé úterý od …do…. na přistavený vůz, který bude stát
před obecním úřadem (počátek svozu bude ještě upřesněn)
 jednou měsíčně – bude přistaven na celý víkend malý
kontejner 2,5 m³ vedle kontejneru na směsný komunální
odpad – prozatímní termíny: 20.-21.6., 18.-19.7.
 termíny a způsob svozů bio odpadu se mohou v průběhu
roku měnit a to s ohledem na zájem lidí o třídění

Popel
(vzniklý jako odpad při vytápění pevnými palivy)
- v topné sezóně cca od 1.11. – 30.4. každého roku
- do velkoobjemového kontejneru umístěného vedle kontejneru na
směsný komunální odpad

Papír
(noviny, časopisy, reklamní letáky, sešity, kancelářský papír, kartonové obaly,
papírové obaly od potravin a spotřebního zboží, jiné papírové a lepenkové
obaly a odpady)
- zvon označený nápisem papír

Plasty
(plastové obaly od potravin a spotřebního zboží (PET láhve, plastové nádoby a
láhve, kelímky a krabičky od potravin, sáčky, fólie), výrobky z plastů, polystyren,
jiné plastové obaly a odpady)
- zvon označený nápisem plasty

Sklo
(láhve od nápojů a potravin, skleněné nádoby, tabulové sklo, jiné skleněné
obaly a odpady)
- zvon označený nápisem sklo

Kovy
(nápojové plechovky, plechovky od potravin, nádoby od kosmetiky, víčka,
hliníkové a železné předměty, drobné kovové předměty, ostatní kovové obaly a
odpady)
- zvon, nebo popelnice označený nápisem kovy
- dále lze odkládat na Sběrný dvůr v Blatné na adrese v ul. Čechova 90,
Blatná.

Nebezpečné odpady
- lze odkládat na Sběrný dvůr v Blatné na adrese v ul. Čechova 90, Blatná.
- zároveň je zajištěn svoz nebezpečných odpadů, termín bude upřesněn,
předpokládá se září každého roku, přistavený vůz bude stát před
obecním úřadem

Objemný odpad
(takový, který se nevejde do sběrných nádob shora uvedených- např. koberce,
matrace, nábytek … , a zároveň se nejedná o nebezpečný odpad, nebo stavební
odpad)
- svoz objemného odpadu termín bude upřesněn, předpokládá se září
každého roku, přistavený vůz bude stát před obecním úřadem

Stavební odpad
- na žádost u obecního úřadu lze objednat za úplatu přistavení
kontejneru, veškeré náklady si hradí žadatel, jinak jsou povinni občané
zajistit si odvoz a uložení stavebního materiálu sami

