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TŘÍDĚNÍ ODPADU
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Obce Nová Ves nad Popelkou
Kam s tříděným odpadem?
1. KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÉ ODPADY
jaké odpady lze odkládat do kontejnerů
na 6-ti stanovištích
Modré kontejnery –

papír kartony, letáky, noviny, časopisy,
katalogy, reklamní letáky, sešity, knihy, kancelářský papír atd. Krabice lze odkládat
pouze ve složeném stavu. Do modrého kontejneru NEPATŘÍ: dehtovaný, voskový a
znečištěný papír, hygienické potřeby (pleny, vlož
vložky)
Žluté kontejnery -

pouze PET jakékoli barvy.

Do žlutého kontejneru NEPATŘÍ: ostatní plasty z domácností (pro ty je určen žlutý
pytel viz. pytlový sběr)!!! Polystyrén molitan, guma, linoleum a kabely
(tzv. zvony) – sklo, skleně
skleněné
né lahve od nápojů a skleněné střepy. Do
kontejnerů na sklo NEPATŘÍ:: porcelán, autoskla, drátová skla, zrcadla a pokovená
skla!!!
Zelené kontejnery

Stará hasičská zbrojnice, plocha u Skladu ZEOS,
parkoviště na sídlišti, pod Obecním úřadem
úřadem,, zastávka autobusu pod Kostelem a u
mostu na dolenním konci obce.
Umístění kontejnerů – 6 stanovišť:

Bílé kontejnery – textil – např. nepotřebné ošacení, párované boty
boty,, bytový textil atd.
Do kontejneru na textil NEPATŘÍ
NEPATŘÍ:: matrace, molitany vlhké a znečištěné ošacení,
koberce a jiné odpady!!!
Umístění kontejnerů – 2 stanoviště: Stará Hasičská zbrojnice a pod obecním úřadem.

2. PYTLOVÝ SBĚR ODPADŮ
Jaké odpady lze do pytlů odevzdávat?
Oranžový pytel -

nápojové kartony (kartony po mléku, džusech, krabicových vínech,
„pitíčkách", kefíru, smetaně, aj.)
Žlutý pytel - směsný plast

Do pytle NEPATŘÍ: znečištěné plastové obaly, polystyrén, molitan, guma, linoleum a
kabely.
Šedý pytel – kovové obaly, plechovky od nápojů, neznečištěné plechovky od jídla, i
pro psy a kočky, drobné kovové
předměty. Do pytle NEPATŘÍ: znečištěné kovové obaly od barev a
ředidel, strojní součásti.
KAM pro pytle?
Obecní úřad –

Nová Ves nad Popelkou č.p.244

KDE odkládat naplněné pytle?
Na stanoviště pod Obecní úřad k plechovým vratům Garáže.

3. SBĚRNY DVŮR
Pozn. Sběrný dvůr mohou využívat všichni občané Obce Nová Ves nad Popelkou a další poplatníci poplatku za komunální odpad
po předložení občanského průkazu.

Lomnice nad Popelkou, Kampelíkova 1399
Provozní doba sběrného dvora
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Jaké druhy odpadů lze na sběrném dvoře odkládat?
Zpětný odběr elektrozařízení - veškeré Vysloužilé elektrospotřebiče,
elektronika a zářivky Tříděný odpad - velkoobjemový plast hradní nábytek, plastové
bedny atp), folie, polystyren

Bioodpad - Kompostárna bioodpadů Biologicky rozložitelný odpad.
Jaké odpady patří do bioodpadů? Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad, listí,
tráva seno, drny ovoce, vyřezané větve z keřů a stromů, slupky plevel, piliny.
Jaké odpady nepatří do bioodpadů!!! Maso, kosti, uhynulá zvířata a jiné živočišné
zbytky, oleje, chemicky znečištěné bioodpady, nábytek, dřevěné výrobky, kameny,
smetky.

Baterie - autobaterie, baterie všech druhů
Pneumatiky - z osobních automobilů (zpoplatněno 20 Kč včetně DPH za
pneumatiku) Stavební suť - (zpoplatněno 400 Kč včetně DPH za tunu)

Nebezpečný odpad - obaly znečištěné nebezpečnými látkami, barvy, lepidla,

kyseliny, domácí chemikálie, oleje.
Poznámky: firmy a živnostnici mohou využívat sběrný dvůr pouze na základě
smlouvy o využili systému pro nakládáni s komunálním a separovaným odpadem
(info: na tel: 481 629 046)
Stavební materiály obsahující azbest (eternit) se mohou odevzdávat za poplatek v
areálu společnosti Marius Pedersen na Bryndově
Provozní doba Po-Pá: 7-15 hod

Změna !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kontejner na Velkoobjemový komunální odpad Je pro občany umístěn
na sběrném stanovišti za FAROU.
Provozní doba: každý druhý pátek v měsíci: 15,00 – 17,00 h
Nebo po domluvě v provozních hodinách na Obecním
úřadě Telefon: 481 675 173
Velkoobjemový komunální odpad - pouze pro občany Obce a další
poplatníky poplatku za komunální odpad v Obci.

