TŘÍDĚNÝ SBĚR ODPADŮ V OBCI ŽELEČ
Obec Želeč předkládá pravidla pro nakládání s odpady. Týkají se komunálních odpadů vznikajících na území
obce Želeč a Bezděčín, které mají původ v činnosti fyzických osob a za jejichž původce se považuje obec. Obec
se stává vlastníkem odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném. Občanům
obce jsou k dispozici kontejnery pro odložení jednotlivých komodit vytříděných odpadů a sběrné místo.

PAPÍR
Do kontejnerů ukládejte:
Prosím neukládejte:
• noviny, časopisy, reklamní letáky
• mokrý, mastný nebo jinak znečištěný
papír
• kancelářský papír, knihy, sešity
•
uhlový a voskovaný papír,
• krabice (rozložit), lepenky, kartóny
• použité plenky a hygienické potřeby
• veškeré papírové obaly
(např. sáčky)
Papírové obaly, krabice, lepenky, kartóny, knihy z veškeré čisté papírové obaly lze ukládat též do modrého
kontejneru, který je umístěn ve sběrném místě v obci Želeč.

PLASTY
Do kontejnerů ukládejte:
• PET láhve od nápojů
• kelímky, sáčky, tašky, fólie,
polystyren
• čisté obaly z plastů
• nápojové kartony (krabice od
džusů, mléčných výrobků, vín
apod.)

Prosím neukládejte:
• novodurové trubky
• podlahové krytiny
• obaly od závadných látek (motorové
oleje, ředidla, chemikálie apod.)
• obaly se zbytky potravin

SKLO ČIRÉ
Do kontejnerů ukládejte:
• čiré láhve od nápojů,
• čiré skleněné nádoby
• skleněné střepy – tabulové sklo

Prosím neukládejte:
• drátěné sklo a autosklo
• luxfery, zrcadla, keramiku, lustrové
sklo, porcelán, sklo z televizních
obrazovek

SKLO SMĚSNÉ
Do kontejnerů ukládejte:
• barevné láhve od nápojů

Prosím neukládejte:
• drátěné sklo a autosklo
• luxfery, zrcadla, keramiku, lustrové
sklo, porcelán, sklo z televizních
obrazovek

DROBNÉ KOVY
Do kontejnerů ukládejte:
• kovové obaly od nápojů a potravin
• kuchyňské kovové nádobí
• ostatní drobné kovové odpady

Prosím neukládejte:
• olejové, naftové a vzduchové filtry
• kovové obaly se závadnými látkami
• žárovky

SBĚRNÉ MÍSTO ŽELEČ
Sběrné místo se nachází v zadním traktu technického zázemí obce Želeč (za tělocvičnou).
Letní provozní doba od 1. 5. – 31. 10.:
pondělí 16:00 – 19:00 hod
středa 14:00 – 17:00 hod
sobota 09:00 – 12:00 hod

Zimní provozní doba od 1. 11. – 30. 4.:
pondělí 14:00 – 17:00 hod
středa 14:00 – 17:00 hod
sobota 09:00 – 12:00 hod

V prostoru sběrného místa jsou umístěny 2 kiosky na zpětný odběr elektrozařízení a kontejnery na různé druhy odpadů. Obcí
pověřená obsluha sběrného místa určí fyzické osobě, kam má elektrozařízení a odpady uložit. Fyzické osoby se budou vždy řídit
pokyny pověřené obsluhy. Ta odpad zkontroluje a určí místo na kterém bude dočasně uložen .
ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTRICKÉHO A ELEKTRONICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Jedná se o zařízení, které má přívodní kabel nebo funguje na baterie. Lednice, mrazničky, TV, rádia, magnetofony, gramofony, PC
(včetně myší a klávesnic), monitory, laptopy, notebooky, elektronické diáře, tiskárny, kopírovací zařízení, elektrické a elektronické
psací stroje, kapesní a stolní kalkulačky, hi-fi soupravy, videokamery, videorekordéry, promítačky, faxy, telefony, mobily,
videokamery, videohry, elektrické hračky, hodiny, budíky, spotřebiče pro stříhání vlasů, sušení vlasů, holení, šicí stroje, žehličky,
roboty, topinkovače, fritovací hrnce, mlýnky, kávovary, váhy, zářivky, pračky, sušičky, myčky, sporáky, mikrovlnné trouby, elektrická
topidla, elektrické radiátory, elektrické ventilátory, vrtačky, frézy, brusky, soustruhy, nástroje na pájení, svařování, řezání, sekání,
stříhání a ohýbání, olověné akumulátory a ostatní suché články, Odebíráno bude pouze kompletní elektrické a elektronické zařízení
včetně napájecích kabelů, vyhovující zpětnému odběru.
OBJEMNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

Ten nelze vzhledem k jeho tvaru, hmotnosti a objemu umístit do popelnic. Jedná se zejména o následující odpad: matrace, koberce,
peřiny, polštáře, deky, lina, kusy nábytku, textilní odpad, boty, lyže, sáňky, boby, velkoprostorové plasty, plachty, WC, umyvadla,
vany, lustry, plastové kanystry a kbelíky.
KOVY

Veškeré kovové odpady neznečištěné závadnými látkami. Kovové konstrukce, drátěné ploty, plechy, jízdní kola, kovové obaly,
sudy, bojlery, plotny, kotle, kamna, disky, okapy.
BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD

Bude ukládán do kontejneru určeného pro tento odpad. Jedná se o rostlinný odpad, prost všech příměsí. Tráva, listí, zbytky rostlin,
zbytky ovoce, zelenina (ne větve).
OLEJE

Upotřebené potravinářské oleje a tuky v pevných obalech (např. PET lahve, kanystry).
TEXTIL

Do kontejneru lze vhazovat textil pro charitativní využití, ale i již dále nepoužitelný textil včetně roztrhaných hadrů, záclon, tašek
i batohů. Dále i boty a veškeré dětské hračky včetně plastových.
VĚTVE

Větve ze stromů a keřů mohou občané ukládat na obvyklé místo na rozcestí pod fotbalovým hřištěm.
NAKLÁDÁNÍ S OSTATNÍMI ODPADY
PNEUMATIKY

Pneuservisy a prodejci pneumatik jsou povinni odebírat použité a vyřazené pneumatiky bez nároku na úplatu od zákazníka, po celou
provozní dobu a bez vázání odebírání použitých pneumatik na nákup pneumatik nových.
LÉKY

Nepoužité a vyřazené léky odevzdávejte zpět do lékáren.
STAVEBNÍ ODPADY A ZEMINA

Cihly a jejich úlomky, zbytky tvárnic, betonové zbytky, střešní krytina a její úlomky, dlažby, obklady a zemina nejsou komunálními
odpady a jejich materiálové využití, odstranění či uložení řeší původce sám nebo prostřednictvím svozové firmy (uložením na skládku
Želeč) nebo nabídnutím obci Želeč.
ZBYTKOVÉ SLOŽKY ODPADU

Ukládáme do popelových nádob (popelnic). Jedná se o odpady nevhodné k recyklaci a využití. Do popelnic je zakázáno ukládat
nebezpečné a kapalné odpady, žhavý popel, kovy, živočišné konfiskáty a ostatní odpady, které lze dále vytřídit a materiálově využít.
NEBEZPEČNÉ ODPADY
Patří na sběrné místo. Jedná se například o nebezpečné odpady vzniklé při opravě a údržbě motorových vozidel a motorové techniky

(motorové, převodové a mazací oleje, filtry, filtrační materiály, brzdové kapaliny, chladicí směsi a podobné závadné látky). Vyřazené
barvy a laky, ředidla, čisticí prostředky, lepidla rozpouštědla, fotochemikálie, kyseliny, pesticidy. Obaly obsahující zbytky závadných
látek nebo obaly závadnými látkami znečištěné.
Existuje pouze jeden způsob zbavení se jich, a to odevzdání ve sběrném místě obce Želeč.
Doporučujeme občanům nechávat odpady vzniklé při údržbě a opravě motorových vozidel (oleje, filtry, brzdové kapaliny, chladicí
směsi a jiné závadné látky) příslušným servisům, které jsou na nakládání s výše uvedenými odpady odborně zařízeny.

