Město Sobotka
Městský úřad Sobotka
Od 01.01.2022 vešly v účinnost nové odpadové vyhlášky:
OZV č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
OZV č. 3/2021, o místním poplatku za odkládání odpadu z nemovité věci
Než odložíme odpad - TŘÍDÍME - doma do barevných pytlů
- do kontejnerů na veřejných stanovištích
- do sběrného dvora
aneb co do směsného komunálního (domácího) odpadu nepatří:
PAPÍR – modré kontejnery, sběrný dvůr
Do papíru patří noviny, časopisy, kancelářský papír, knihy, sešity, krabice,
lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky).
Nevadí papír s kancelářskými sponkami ani obálky s fóliovým okénkem.
Prosíme nevhazujte mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlovaný
a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby.
PLASTY včetně PET lahví – žluté pytle, žluté kontejnery, sběrný dvůr
Do plastů patří PET láhve od nápojů (prosíme sešlápnout), výrobky a obaly
z plastů, kelímky, sáčky, fólie, polystyren.
Prosíme nevhazujte obaly od nebezpečných látek (oleje, chemikálie, barvy,
apod.), novodurové trubky.
NÁPOJOVÝ KARTON – oranžové pytle, žluté kontejnery, sběrný dvůr
Do nápojových kartonů patří nápojové „krabice“ od džusů, mléka,
mléčných výrobků, vín, rajského protlaku,
hotových omáček, apod. (prosíme
nezapomeňte vypláchnout a zmáčknout).
Prosíme nevhazujte nápojové kartony znečištěné zbytky potravin.
SKLO – bílé a zelené zvonové kontejnery, sběrný dvůr
Do skla patří lahve od nápojů, skleněné střepy, tabulové sklo.
Do zeleného kontejneru patří barevné sklo, do bílého čiré sklo, není nutné
sklo rozbíjet, nemusí se odstraňovat etikety a víčka.
Prosíme nevhazujte keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo, zrcadla.

KOVY – šedé pytle, sběrný dvůr
Do kovů patří plechovky od nápojů a potravin (prosíme sešlápnout), kovové
obaly od kosmetiky, hliníková víčka od jogurtů, pomazánek,
sklenic a lahví.
Prosíme nevhazujte plechovky od potravin znečištěné zbytky potravin ani
obaly od barev a jiných nebezpečných látek.
NEBEZPEČNÉ ODPADY – červené kontejnery, sběrný dvůr
Do červených kontejnerů patří drobné elektro, baterie.
Do sběrného dvoru patří veškeré elektrospotřebiče a elektrozařízení, světelné
zdroje, akumulátory, barvy, laky, rozpouštědla, ...
OBJEMNÝ ODPAD – sběrný dvůr
Objemný odpad je takový, který vzhledem k rozměrům nemůže být umístěn
do sběrných nádob, např. koberce, matrace, nábytek atp.
JEDLÉ OLEJE A TUKY – sběrný dvůr
Prosíme odevzdávat v plastových uzavřených obalech (lahvích).
BIOLOGICKÝ ODPAD – hnědé kontejnery (popelnice), sběrný dvůr
Do hnědých kontejnerů patří odpad rostlinného původu z domácností, tj.
zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky
rostlin, apod.
Prosíme nevhazujte odpad v nádobách a sáčcích ani odpad ze zahrad.
Do sběrného dvoru patří odpad ze zahrad.
POUŽITÝ TEXTIL, ODĚVY, OBUV - bílé kontejnery, sběrný dvůr
Prosíme pouze čisté použitelné věci v igelitových pytlích.
Pytle na plasty, nápojový karton a kovy jsou ZDARMA k vyzvednutí na MěÚ
nebo ve sběrném dvoře. Naplněné a řádně zavázané pytle je možné odložit na
veřejných stanovištích kontejnerů nebo ve sběrném dvoře.
Proč třídit? Předně to ukládá zákon, hrozí postih, ale také proto, že řádným
tříděním snížíte množství směsného odpadu a můžete docílit nižšího poplatku.
Třiďte odpad, má to smysl!
Bližší informace: www.sobotka.cz/odpadove-hospodarstvi

