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Jak a kam s odpady v Opatovicích I - 2018
Svoz směsného komunálního odpadu (SKO) a svoz bioodpadu
Odpad v popelnicích se vyváží od 1.1. do 31.3. 2018 a od 1.12. do 31.12.2018 v pravidelných
cyklech 1 x týdně v zavedený svozový den v době od 600 do 22.00 hodin.
V období od 1.4. do 30.11. 2018 bude svážen bioodpad (ze speciálních 240 l a 1100 l nádob
opatřených samolepkou), tzn., že vývozy SKO z popelnic se budou střídat se svozy bioodpadu.

Svozy:
Komunální odpad v zimním období( 1.12.—31.3.): pátek
Komunální odpad v letním období (1.4.—30.11): pátek v lichý týden
Bioodpad ( 1.4.—30.11.): pátek v sudý týden (první svoz: 6.4., poslední svoz: 30.11.)

Svoz tříděného odpadu - stávající počet separačních stanovišť zůstává zachován.
Vámi vytříděné suroviny se budou svážet v zavedených cyklech.

Plasty

léto
zima

1 x týdně v úterý
1 x za 14 dní v sudý týden v úterý
Sklo
1 x za 4 týdny v pátek (19.1.(3. týden), 16.2. (7. týden), ...)
Papír
1 x za 4 týdny ve středu (10.1. (2. týden), 7.2. (6. týden), ...)
Nápojový karton 1 x za 4 týdny ve středu (17.1. (3. týden), 14.2. (7. týden), ...)

Prosíme občany, aby při třídění plastů zmenšovali jejich objem a neodkládali do
nádob na tříděné odpady jiné druhy odpadů, které tam nepatří . S těmito materiály dále
ručně pracují lidé a znečištěním se zvyšují náklady na jejich svoz, třídění a hygienické
požadavky.

Centrum komplexního nakládání s odpady Čáslav (skládka)
Zde máte další možnost v průběhu roku zdarma odevzdat vytříděné složky komunálního
odpadu (sklo, plasty, papír, železo). Ostatní odpady za úhradu dle ceníku. Skládka je provozována v areálu společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., Hejdof 1666, Čáslav. Tento
odpad od Vás bude přijat po prokázání totožnosti občanským průkazem. Toto zařízení je Vám k
dispozici 5 dní v týdnu a to:
Pondělí až Pátek 700 – 16.30
Detailní informace o způsobu třídění naleznete na stránce www.jaktridit.cz či www.ekokom.cz

Svoz objemného odpadu
Na objemný odpad bude v pátek

19.5.

přistaven kontejner

Opatovice I. – u nádob na separovaný sběr a v pondělí 21.5.

na stanoviště v obci

2018 bude odvezen.

Jiná stanoviště nejsou přípustná.

Do kontejneru na objemný odpad můžete předat k likvidaci:
matrace, lina, koberce, zdravotní keramiku, nábytek,….

Svoz nebezpečného odpadu
Sběr bude proveden v termínu 21.5.2018 na následujícím stanovišti:
Opatovice I. – u nádob na separovaný sběr

Nebezpečné odpady: staré léky, oleje, barvy, plechovky od barev, plastové kanystry znečištěné,
pneumatiky, ….
Elektroodpad (TV, PC monitory, ledničky, pračky, el. sporáky, drobná el.zařízení ) bude sbírán v rámci
svozu NO zdarma.

Druhý termín sběru NO bude vyhlášen OÚ na podzim 2018

Dále nabízíme tyto služby:
odvoz a likvidace komunálního odpadu a jemu podobných odpadů
odvoz tříděných odpadů od občanů i firem ( papír, plasty, sklo )
kontejnerová služba za použití vozidla Mercedes o objemu kontejnerů 5 - 20 m3 o užitné hmotnosti 8 tun,

- přistavení kontejneru do 24 hodin,
- dále poskytujeme jejich dlouhodobé pronájmy a odvozy za předem sjednaných výhodných podmínek
možnost přepravy nebezpečných věcí dle ADR
sběr, svoz a likvidace nebezpečných odpadů i od lékařů
prodej různých druhů a velikostí nádob na odpady
poradenská činnost v odpadovém hospodářství
provozování skládky pro průběžný odběr odpadu v sídle firmy

Prosíme občany, aby si tento leták uschovali.
Jsou zde uvedena kontaktní čísla a termíny akcí.
Firma AVE CZ si vyhrazuje právo upravovat dny svozu odpadů v průběhu daného roku

