SBĚRNÉ MÍSTO ODPADŮ VE VELKÉM OSEKU
(naproti Obecnímu úřadu na ulici Revoluční)
Rekonstrukce Obecního dvora a sběrného místa pro dočasné uložení odpadů byla s využitím grantu TPCA
z programu Partnerství pro Kolínsko v celkové výši 400 000 Kč dokončena. Občané mohou sběrné místo
využívat v souladu s Provozním řádem umístěným na webu obce v sekci Životní prostředí nebo na vývěskách.
Rekonstruovaný Obecní dvůr bude slavnostně otevřen za přítomnosti veřejnosti, zástupců vedení obce
a zástupců vedení TPCA.
Více informací na:
Provozní doba:
http://www.velky-osek.cz/zivotni-prostredi, osobně,
pondělí a středa 13.00 - 17.00
telefonicky nebo e-mailem na obecním úřadě.
vždy první neděle v měsíci 9.00 - 11.30 Tel.: 321 795 523, e-mail: starosta@velky-osek.cz,
prostredi@velky-osek.cz.

ANO
Ve sběrném místě je možné odevzdat:
•

•

•

objemný odpad tzn. takový, který vznikne vytříděním
všech využitelných odpadů a nevejde se do popelnice.
Jedná se zpravidla o nábytek, linoleum, koberce, matrace, polystyrén znečištěný lepidlem nebo barvou, hračky,
drátěné sklo, zrcadla, stará obuv, apod.
v omezeném množství stavební odpad – bez příměsí
výrobků s azbestem, dehtové lepenky a dalších nebezpečných složek a příměsí. Zejména cihly, kamení,
beton, omítka, tašky.
polystyrén, můžete zde odevzdat větší množství – odřezy desek, zbytky ze zateplování, ale jen pokud nejsou
znečištěné barvou nebo lepidlem nebo objemnější kusy
např. obalový polystyrén, který je součástí obalu zboží.

NE
Do žádného z výše uvedených odpadů nepatří odpady
s obsahem azbestu, tzn. eternitové šablony čtvercové nebo
vlnité desky, komínové nebo vodovodní a kanalizační roury
z tohoto materiálu, dále dehtové lepenky, plechovky od barev, ředidel, lepidel, zbytky různých chemikálií.
VYSLOUŽILÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE

ANO
Do E-boxu a stacionárních kontejnerů patří podle rozměrů vysloužilé elektrospotřebiče (např. rádia,mobilní telefony, CD a MP přehrávače, digitální fotoaparáty, rychlovarné
konvice, žehličky, šlehače, mixéry, holící strojky, fény, kávovary, drobné domácí nářadí vrtačky, brusky, AKU šroubovák, elektronické hračky a elektronické sportovní vybavení.
Do E-domku patří objemnější spotřebiče: mikrovlné trouby,
tiskárny, všechny typy televizorů a monitorů, počítače různého stáří, ale také všechny druhy elektrických sekaček, kultivátorů, apod. Všechny výše uvedené spotřebiče zde můžete odevzdat zdarma v jakémkoli množství a to nejen občan
z Velkého Oseku, ale i podnikatel a občan z jiné obce.

NE
Nepatří sem nekompletní spotřebiče. Ty musí být odevzdány jako nebezpečný odpad. Podrobnosti naleznete
na: http://www.asekol.cz/.
Využito materiálů společnosti
VELKÉ DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE

ANO
Ve sběrném místě, proti obecnímu úřadu, je možné odevzdat velké domácí spotřebiče jako jsou lednice, mrazáky,
pračky, sušičky, sporáky. Všechny výše uvedené spotřebiče
zde můžete odevzdat zdarma v jakémkoli množství a nejen
občan z Velkého Oseku, ale i podnikatel a občan z jiné obce.

NE
Nepatří sem nekompletní spotřebiče. Tyto musí být odevzdány jako nebezpečný odpad. Podrobnosti naleznete na:
http://www.elektrowin.cz/
Odběr zajišťuje společnost
ZÁŘIVKY A VÝBOJKY

ANO
Zářivky a výbojky - lze je odevzdat ve sběrném místě
nebo přímo na obecním úřadě a u prodejců: lineární a kompaktní zářivky, halogenidové, sodíkové a směsné výbojky,
světelné zdroje s LED diodami.

NE
Do zpětného odběru nepatří běžné žárovky, ani reﬂektorové a halogenové žárovky. Jejich místo je v popelnici se směsným odpadem. Podrobnosti naleznete na:
http://www.ekolamp.cz/.
Odběr zajišťuje společnost

