Stanoviště kontejnerů
na separovaný odpad:

Jak správně třídit
a kam odkládat odpad:
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Stanoviště

1.

ul. U Kaple
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ul. Krenišovská
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ul. Sadová - u hřiště

• celofán
• obalové krabice
s plastem a hliníkem „tetrapak”
• fotografický papír
• voskovaný papír
• špinavý a mastný
papír
• uhlový papír
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ul. Sadová - u č. p. 397
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ul. Krátká

keramika
porcelán
láhve od chemikálií
zrcadla
drátěné sklo
autosklo

• PET láhve
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ul. Sokolská - u sídliště VÚCHS
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ul. Sokolská - u č. p. 337
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ul. Rybářská - u č. p. 213
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ul. Obecní

„tetrapak”

• tráva, seno
• listí, jehličí
• dřevní hmota
malých rozměrů
• zbytky a odřezky
z ovoce a zeleniny
• kuchyňské
zbytky rostlinného
původu

•
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kosti
kůže
zbytky masa
odpad potravin
živočišného původu

* při čtvrtletním svozu vyměňuje svozová firma náhradní pytel za
naplněný, popř. si jej mohou občané vyzvednout na obecním úřadě

Vikýřovice - rozšíření systému
separace BRO a ostatních
složek KO
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií
- Evropským fondem pro regionální rozvoj
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí
Operační program Životní prostředí
Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady
a odstraňování starých ekologických zátěží, oblast
podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady
Projekt řeší rozšíření dosavadního systému
separace odpadů v obci Vikýřovice.
Jedná se o:
• pořízení 100 ks nádob o objemu 240 l
na biologicky rozložitelný odpad
• pořízení 20 ks nádob o objemu 1,1 m3
na separaci papíru, plastů a skla
• pořízení 2 ks velkoobjemových kontejnerů
o objemu 16 m3 na bioodpad
• vybudování 4 přístřešků na kontejnery
• tisk 1000 ks letáků pro osvětu občanů
Předpokládaná struktura
• podpora EU:
591 625
• podpora SFŽP:
34 801
• zdroje obce:
69 604

OPERAČNÍ PROGRAM

19.

ul. Lesní

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

financování:
Kč
85 %
Kč
5%
Kč
10 %

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Jak správně
třídit odpad
Povinností každého z nás je zajistit, aby se s odpady nakládalo
způsobem, který nepoškodí životní prostředí a neohrozí lidské zdraví.
Rozdělení odpadů:		
•
•
•
•
•

směsné plasty
papír
sklo barevné a bílé
nápojové kartony
biologicky rozložitelný odpad

Nebezpečný odpad:

Odevzdává se dvakrát ročně (květen, září)
v rámci mobilního svozu v obci. Mezi nebezpečné odpady patří chemikálie, ředidla, lepidla, léky, obaly od sprejů a nevztahuje se
na ně zpětný odběr. Nepoužité léky je možné
odevzdat v lékárnách.

Odpady s povinností
zpětného odběru:

Dle zákona o odpadech sem
patří nejedlé oleje, výbojky,
zářivky, pneumatiky, elektrozařízení z domácností, baterie
a akumulátory.
V budově obecního úřadu
je umístěna sběrná nádoba
na použité kompaktní zářivky,
výbojky, lineární (trubicové)
zářivky do délky 40 cm a LED
světelné zdroje.
Na ul. Školní, Sadové, Krenišovské a Rybářské jsou rozmístěny
kontejnery na malé elektrospotřebiče. V budově základní školy je umístěn
sběrný box na drobné a střední spotřebiče.

Objemný odpad:

Odevzdává se dvakrát ročně (květen, září)
v rámci mobilního svozu v obci.
Harmonogram svozu nebezpečného a objemného odpadu je každoročně zveřejněn
na www.vikyrovice.cz/ v sekci Aktuality či
Odpady a v TV vysílání obce.

Biologicky rozložitelný odpad:

Kromě hnědých nádob o objemu 240 l na bioodpad pořídila obec z dotace ještě dva velkoobjemové kontejnery, které bude v období duben až listopad postupně umísťovat
po obci.

Mohu odkládat odpad kamkoli?

Soustřeďováním odpadů nebo jiným nakládáním s nimi na místech, která k tomu nejsou
určena (k tomuto náleží i běžné „odhazování”
odpadků), se dopouštíte přestupku, za který
může být uložena pokuta až do výše 1 mil.
Kč. Úmyslné založení skládky velkého rozsahu, která například znečistí půdu, může být

kvalifikováno jako trestný čin.
V případě nesprávného nakládání s nebezpečnými odpady se
můžete dopustit trestného činu
z nedbalosti.

Mohu pálit odpad?

Dle zákona č. 86/2002 Sb.,
o ochraně ovzduší je možné
na otevřených ohništích spalovat jen dřevo, suché rostlinné materiály, přičemž uvedené
materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami.
Jako palivo nelze použít odpad.

Kdo zajišťuje sběr odpadů?

Sběr komunálního odpadu, který produkují
fyzické osoby, jeho přepravu, třídění, využití a odstraňování má ze zákona povinnost
zabezpečit obec (dle § 16 zákona č. 185/
2001 Sb.).

Poplatky za sběr odpadů:

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vybírá jednorázově za celý rok nebo za první pololetí
do 28. února a za druhé pololetí do 31. srpna Obecní úřad Vikýřovice. Pokud si občané
nejsou jistí, zda mají poplatek zaplacený,
mohou kontaktovat obecní úřad.

Další dotazy
směřujte:

Obecní úřad Vikýřovice
Petrovská 168
788 13 Vikýřovice
tel.: 583 213 146
feltlova@vikyrovice.cz

