Obecní systém odpadového hospodářství na území obce Závišice
Do obecního systému odpadového hospodářství jsou zapojeni:
a) fyzické osoby přihlášené v obci (občané přihlášeni k trvalému pobytu v obci, cizinci přihlášeni v obci)
b) vlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,
ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce (chataři)
Tito poplatníci mají povinnost hradit místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
podle Obecně závazné vyhlášky obce Závišice

SMĚSNÝ ODPAD
Směsný odpad je odpad, který vznikl po vytřídění všech využitelných složek odpadu (plastů, skla, papíru,
nápojových kartonů, kovů, textilu, nebezpečného a objemného odpadu, jedlých olejů a tuků, BRO)
a odkládá se do sběrných nádob:
a) popelnice - kovové 110 l nebo plastové 120 l, 1 popelnici/dům (trvalý pobyt) - zapůjčuje obec zdarma
b) igelitové pytle modré barvy - pro rodinné domy nebo stavby pro rodinnou rekreaci, ve kterých
není přihlášená žádná fyzická osoba (chataři mimo zahrádkářskou osadu) - poskytuje obec zdarma
c) pojízdné kontejnery (770 l) umístěné u zahrádkářské osady (v létě), na rozcestí k Hůrce (v zimě)
d) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci
Vývoz probíhá každý sudý týden v pátek.
Popelnice a igelitové pytle se přistavují k vývozu ve čtvrtek večer nebo v pátek brzy ráno.

OBJEMNÝ ODPAD
Jedná se o odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do popelnic, kontejnerů.
Sběr tohoto odpadu je zajišťován dvakrát ročně (na jaře a na podzim) jeho odebíráním na přechodném
stanovišti - parkoviště naproti kostela do velkoobjemových kontejnerů.
ANO:
nábytek a jeho části, matrace, podlahové krytiny, igelit, polystyren,
umyvadla, vany, dřezy, plastové nádoby (kbelíky, vanky, konve),
toalety, lustry, nádobí, drátěné sklo, zrcadla, hadice, přepravky,
hadry, peřiny, nepoužitelné oblečení, obuv, záclony, deky
NE:
elektrospotřebiče, kovový odpad, papír, noviny, časopisy, sklo,
biologický odpad, stavební a demoliční odpad, pneumatiky, zářivky,
odpad obsahující dehet, azbest a další nebezpečný odpad,
Informace o sběru jsou zveřejňovány v obecním zpravodaji, v rozhlase, na webových stránkách obce
a na plakátovacích plochách.

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Sběr nebezpečného odpadu je zajišťován dvakrát ročně (na jaře a na podzim) jeho odebíráním obsluhou
mobilní sběrny na přechodném stanovišti - parkoviště naproti kostela.
ANO:
barvy, laky, lepidla, hnojiva, léky, rozpouštědla, kyseliny, zásady,
mazací a motorové oleje, prostředky proti hmyzu, plísni, plevelu,
brzdové a nemrznoucí kapaliny, obaly obsahující nebezpečné látky
NE:
odpad obsahující dehet a azbest (odevzdat na skládku - za úplatu),
elektrospotřebiče, pneumatiky, baterie, akumulátory, zářivky
Informace o sběru jsou zveřejňovány v obecním zpravodaji, v rozhlase, na webových stránkách obce
a na plakátovacích plochách.

TŘÍDĚNÝ (SEPAROVANÝ) ODPAD
Zvláštní sběrné nádoby (kontejnery) jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) Plast, PET láhve - barva žlutá (nebo popelnice s označením plast)
b) Papír a nápojové kartony - barva modrá
c) Sklo - barva zelená nebo bílá (nebo popelnice s označením sklo) - nemusí se rozlišovat sklo čiré a barevné

d) Kov - barva červená (nebo popelnice s označením kov)
e) Textil (pro sběr ještě využitelného textilu)
f) Jedlé oleje a tuky - barva černá s oranžovým nebo fialovým víkem
Tříděný odpad se odkládá do zvláštních sběrných nádob na kterémkoliv stanovišti v obci:
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Mapa - vyznačená stanoviště
Vývozy probíhají 1x za 14 dnů (nebo podle potřeby).

Sběr mimo sběrná stanoviště
Sběr plastů ve žlutých igelitových pytlích
Sběr probíhá každý sudý týden ve čtvrtek.
Zcela naplněné a zavázané pytle se chystají k odvozu ve středu večer nebo ve čtvrtek brzy ráno.
Na místě, kde je pytel (pytle) nachystán, bude zanechán prázdný pytel (pytle).
Zájemci (mimo zahrádkářskou osadu) se mohou přihlásit na obecním úřadě - tel.: 556 856 000
nebo mailem: obec@zavisice.cz
Sběr papíru v rámci školního sběru
Noviny, papíry, časopisy, letáky, knihy bez vazby lze odkládat u bočních dveří obchodu COOP.
Nesbírají se kartony (patří do modrého kontejneru na papír).
Sběr kovů, který se nevejde do kontejnerů na kovy
a) sběr železného šrotu pořádají 1x ročně (na jaře) místní spolky - chystá se v den sběru k cestě.
Informace o sběru jsou zveřejňovány v obecním zpravodaji, v místním rozhlase, na webových
stránkách obce a na plakátovacích plochách.
b) mimo každoroční jarní sběr - kontaktujte obecní úřad - tel.: 556 856 000 nebo mailem: obec@zavisice.cz
c) odevzdat ve výkupnách

www.ekokom.cz

Další informace např.:
www.jaktridit.cz

www.trideniodpadu.cz

BIOLOGICKÝ ODPAD ROSTLINNÉHO PŮVODU (BRO)
S biologicky rozložitelným odpadem lze nakládat 3 způsoby (varianty lze využívat současně):
a) kompost na vlastním pozemku
b) kompostér na vlastním pozemku (pro občany přihlášené k trvalému pobytu v obci zajistila obec zdarma)
c) kompostárna Příbor-Točna:
www.suez.cz
- vlastní odvoz, likvidaci hradí obec
- občané přihlášeni k trvalému pobytu v obci předkládají občanský průkaz

oleje a
tuky

- chataři předkládají potvrzení obecního úřadu
ANO:

tráva, listí, keře, větve, kořeny bez hlíny, ovoce, zelenina,
rostliny (např. túje)
kořeny s hlínou

NE:

JEDLÉ OLEJE A TUKY
Jak se odevzdávají:
Kde se odevzdávají:
ANO:
NE:

pouze v uzavřené PET láhvi
do sběrné nádoby umístěné v E-domku za budovou obecního úřadu
pondělí a středa 13-17 hod.
jedlé oleje a tuky z domácnosti
technické, hydraulické, motorové, mazací, průmyslové oleje a maziva

CARTRIDGE A TONERY
Jak se odevzdávají:
Kde se odevzdávají:

zabalené do sáčku nebo novin
sběrný box
za vstupními dveřmi budovy obecního úřadu
pondělí a středa 8-12, 13-17 hod.

TEXTIL
Jak se odevzdává:
Kde se odevzdává:
ANO:
NE:

v igelitovém pytli nebo tašce
kontejnery
za budovou obecního úřadu - nepřetržitě
oděvy, textil, obuv, kabelky, tašky, hračky, povlečení, záclony, potahy,
ubrusy, deky (které je možné ještě používat)
špinavé, roztrhané oblečení a boty, hadry - tento odpad patří
do popelnice nebo do objemného odpadu

HŘBITOVNÍ ODPAD
Velkoobjemový kontejner je umístěn u brány na nový hřbitov.
ANO:
květiny, obaly od květin, plevel, odpad z vyhořelých svíček
NE:
stavební odpad, který vznikl při kamenických pracích,
odpad z domácností a zahrad

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPAD
Stavebním a demoličním odpadem se rozumí odpad vznikající při stavebních a demoličních činnostech
nepodnikajících fyzických osob (beton, cihly, omítky).
Stavební a demoliční odpad není odpadem komunálním.
Odevzdat na skládku - za úplatu www.asompo.cz
Životice u Nového Jičína
SKLADEKO s.r.o.
Staříč

VÝROBKY S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ V RÁMCI SLUŽBY PRO VÝROBCE
(ZPĚTNÝ ODBĚR)
Velká elektrozařízení
Kde se odevzdávají:
ANO:

E-domek
za budovou obecního úřadu
pondělí a středa 13-17 hod.
ledničky, mrazničky, pračky, vysavače, kuchyňské sporáky, mixéry,
mikrovlnné trouby, televizory, monitory, počítače, notebooky,
tiskárny, rádia, magnetofony, videopřehrávače, DVD přehrávače,
videokamery, domácí kina, gramofony, hračky, el. nářadí a nástroje,
el. vybavení pro volný čas a sport, bojlery

Malá elektrozařízení
Kde se odevzdávají:

ANO:

NE:

E-box
za vstupními dveřmi budovy obecního úřadu
pondělí a středa 8-12, 13-17 hod.
kontejner (červený)
za budovou obecního úřadu - nepřetržitě
E-domek
za budovou obecního úřadu
pondělí a středa 13-17 hod.
telefony a nabíječky, kalkulačky, rádia, MP3 přehrávače, videokamery,
žehličky, fény, varné konvice, fotoaparáty, dálkové ovladače, el. hračky,
holicí strojky, klávesnice, počítačové myši
baterie, akumulátory, žárovky, zářivky, výbojky

Baterie a akumulátory
Kde se odevzdávají:

oddělená část E-boxu
za vstupními dveřmi budovy obecního úřadu
pondělí a středa 8-12, 13-17 hod.

Autobaterie lze zdarma odevzdat:
a) u prodejců autobaterií
b) ve sběrném dvoře
Kopřivnice, ul. Panská
nebo ve výkupnách

www.slumeko.cz

Pneumatiky
Pneumatiky lze zdarma odevzdat:
a) u prodejců pneumatik
b) ve sběrném dvoře
Kopřivnice, ul. Panská
c) na místech zpětného odběru

www.slumeko.cz
www.eltma.cz

Žárovky, zářivky, výbojky
Všechny světelné zdroje: žárovky - klasické přímo žhavené (wolframové i halogenové), úsporné zářivky,
výbojky.
Kde se odevzdávají:
krabice
za vstupními dveřmi budovy obecního úřadu
pondělí a středa 8-12, 13-17 hod.
Trubicové zářivky
Kde se odevzdávají:

E-domek
za budovou obecního úřadu
pondělí a středa 13-17 hod.
Další informace:
www.elektrowin.cz
www.asekol.cz
www.ekolamp.cz

NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM VZNIKAJÍCÍM NA ÚZEMÍ OBCE PŘI ČINNOSTI
PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB
Právnické a podnikající fyzické osoby se mohou do obecního systému zapojit na základě písemné smlouvy
s obcí (dle § 62 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech):
a) směsný odpad shromažďují do vlastních sběrných nádob (popelnice 110 l nebo 120 l)
- přistavují k vývozu v sudý týden ve čtvrtek večer nebo v pátek brzy ráno
b) tříděný odpad (papír, plast, sklo, kov)
- odkládají do zvláštních sběrných nádob (barevné kontejnery) na kterémkoliv stanovišti v obci
c) tříděný odpad (plast) odkládají do žlutých igelitových pytlů)
- zcela naplněné a zavázené chystají k odvozu v sudý týden ve středu večer nebo ve čtvrtek brzy ráno,
na místě, kde je pytel (pytle) nachystán, bude zanechán prázdný pytel (pytle)
- zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě - tel.: 556 856 000 nebo mailem: obec@zavisice.cz
Zájemci o uzavření smlouvy kontaktujte obecní úřad - tel.: 556 856 000 nebo mailem: obec@zavisice.cz.
Netýká se nebezpečného a biologického odpadu, jedlých olejů a tuků, textilu.
Cena za odvoz směsného a separovaného odpadu

