Jak třídit odpad v obci Heřmanice u Oder…
1. Komunální odpad
Komunální odpad nebo také směsný odpad je podle legislativy veškerý odpad
vznikající při činnosti fyzických osob (domácností) na území obce.
Komunální odpad zahrnuje: tuhý komunální odpad, domovní odpad, objemný
odpad apod. Jedná se o odpad, který není separován, nebo ho již dále separovat
nelze.
Svoz komunálního odpadu provádí firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
nyní v topné sezóně každý čtvrtek.
Popelnice musí být označena číselným kódem. Štítek nebo - li číselný kód je
k zakoupení na OÚ Heřmanice u Oder.
Popelnice nebude vyvezena v těchto případech:
 Popelnice obsahuje žhavý popel.
 Popelnice obsahuje kameny a cihly.
 Popelnice je tak těžká, že ji pracovníci firmy AVE nejsou schopni
uzvednout.
 Popelnice není označena štítkem.
Každý majitel nebo nájemce domu či bytu, který je vlastníkem popelnice, která je
vyvážena firmou AVE má s obcí Heřmanice u Oder sepsanou smlouvu o
shromažďování, sběru, přepravě, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, zavedeného obcí.
2. Plasty
Žlutý kontejner - plastový odpad před vhozením je nutné sešlápnout či zmačkat.
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve,
obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů,
mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další
výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků,
obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či
novodurové trubky.
Žluté kontejnery jsou vyváženy každý sudý týden dle kalendáře.

Na OÚ Heřmanice u Oder je možnost vyzvednutí plastových pytlů:
Žluté – plasty viz. žlutý kontejner
Červený – kartónové obaly – mléko, džusy, víno.
Tyto pytle nepatří do žlutých kontejnerů, budou svezeny 25. 9. 2018, 20.11.2018.
3. Sklo
Zelený kontejner - sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým
vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna.
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve od vína,
alkoholických i nealkoholických nápojů, tabulové sklo z oken a ze dveří, sklo čiré,
tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky. Sklo by mělo
být prázdné a pokud možno opláchnuté.
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán, autosklo, zrcadla nebo třeba
drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do
obchodu.
4. Papír
Modré kontejnery a plechové bedny před školou (škola dostává finanční
odměnu za naplnění těchto beden) - vhazujeme pouze noviny, letáky a
časopisy, krabice..
Nepatří sem špinavé papíry od potravin.
5. Biologický odpad – vyváží firma Asompo a.s.
Hnědé kontejnery - Biologicky rozložitelné odpady jsou takové, které podléhají
rozkladu za přístupu i nepřístupu kyslíku. Mohou to být rostlinné zbytky, listí,
slupky z ovoce a zeleniny a jiné.
Nepatří zde zelenina ve fólii, květiny v celofánu apod.
Vyváží firma Asompo a.s.

6. Kov
Černé popelnice na kov jsou umístěny u hasičské zbrojnice ve Vésce, je možnost
vhazovat drobné kovové předměty. SDH Véska na požádání vyveze větší kusy
železa a velké elektrické spotřebiče.

7. Baterie a drobné elektrospotřebiče – možnost přinést na obecní úřad nebo do
ZŠ.
8. Velký modrý kontejner u hřbitova – pouze na hřbitovní odpad - vytříděný
odpad ze hřbitova do něj vhazují pouze zaměstnanci obce.
Žádáme občany, aby využívali popelnice umístěné u brány hřbitova.
Děkujeme za pochopení a za spolupráci!

