Svoz separovaného odpadu a nebezpečných odpadů v roce 2021
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Plast - PET lahve, obalové a duté plasty, strečová folie, jiné měkčené plasty.Můžou se dávat i nápojové kartony -krabice od džusů, mléčných výrobků, vín apod.
Neberou se - automobilové nárazníky, znečištěné plasty.
Papír - lepenka, noviny, časopisy, karton, papírové obaly, sešity, balicí papír, knihy bez vazby, spisy
Sklo - zavařovací sklenice, láhve od lihovin, okenní sklo, skleničky, laboratorní sklo neznečištěné. Nebere se - autoskla, drátěné sklo, znečištěné barvou, olejem atd.
Nebezpečný odpad - rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky, motorové oleje, barvy, pryskyřice, detergenty a odmašťovací přípravy, léky,
baterie a a mrazáky z prodejen nad 45 kg a nekompletní nebo rozbité zařízení.akumulátory.Zpětný odběr elektrozařízení - lednice, televize, jiné drobné elektro.
Neberou se boilery, velké lednice. Ne eternit, pneu.
Kovy -plechovky od potravinových konzerv, plechovky od nápojů, víčka, hliníková víčka, hliníkové plechovky. DO POPELNICE NEPATŘÍ: NATLAKOVANÉ NÁDOBY OD
SPREJŮ, PLECHOVKY znečištěné od potravin, či chemikálií
Svoz plastů, případně zbytkového odpadu pouze v barevných pytlích FCC - k vyzvednutí zdarma v kanceláři Obecního úřadu.
Sběr papíru, skla, kovů, olejů a bioodpadu pouze do kontejnerů umístěných na místech určených obecním úřadem (viz.OZV 2/2019 Obce Konojedy platná od 1.1.2020).
Odvoz nebezpečného odpadu pouze z místa určeného obecním úřadem - před vývěskou u budovy Obecního úřadu.
Nebezpečné odpady musí být na určeném stanovišti do 7h. ranní svozového dne.
Svoz separačních pytlů probíhá od ranních hodin, pytle musí být připraveny již na 6.hod ranní.
Přetížené pytle nebudou odvezeny - max. hmotnost 20 kg. Pytle musí být pevně zavázány!!!!!
Upozorňujeme, že pokud bude nádoba na komunální odpad obsahovat bioodpad (tráva, ovoce, větve, keře, atd.), nebude vysypána.

