Sběrný dvůr odpadů Olbramovice
Druhy odpadů, které se na sběrném dvoře odebírají a shromažďují.
PAPÍR: reklamní letáky, noviny a časopisy, knihy, katalogy, lepenky, kartonové krabice, papírové sáčky,
krabice
NEVHAZUJTE: mokrý, voskovaný papír, papír potažený folií, znečištěný papír, pleny a hygienické potřeby.

SKLO: bílé a barevné sklo, skleněné střepy, tabulové sklo, prázdné lahve od nápojů, sklenice od zavařenin
NEVHAZUJTE: keramiku, porcelán, zrcadla, drátěné sklo, autosklo, plexisklo, žárovky a zářivky. Od skla
oddělte zátky, víčka, uzávěry a zbytky obsahu.
PLASTY: plastové nádoby a obaly, pet láhve, plastové sáčky, fólie, kelímky od krému, jogurtů a tuků,
polystyrén, nápojové kartony
NEVHAZUJTE: znečištěné obaly od olejů a chemikálií, novodurové trubky, PVC, obaly od nebezpečných
látek

LÉKY: nepotřebné nebo prošlé léky
KOVY: veškerý kovový odpad
ELEKTROZAŘÍZENÍ: odstředivky, ventilátory, vysavače, mixéry, odšťavňovače, šicí stroje, vrtačky,
brusky, pily, el. zahradní sekačky, myčky, sporáky, vestavné trouby, varné plotny a desky, žehličky, fritovací
hrnce, varné konvice, pájky, pračky, sušičky, fény, kulmy, všechny druhy chladící a mrazící techniky,
mikrovlnné trouby, holicí strojky, svařovací stroje, televize, monitory, počítače, notebooky, mobilní
telefony, audio a video technika, hudební nástroje, dětské el. hračky.

OBJEMNÝ ODPAD: starý nábytek, podlahové krytiny, linolea, kuchyňské linky, koberce, postele,
matrace, sanitární keramika, umyvadla, toalety, bytový nábytek, starý textil.

BIOODPAD: listí, tráva, plevel, větve do průměru (max. 5 cm), slupky, skořápky
NEVHAZUJTE: maso, kosti, uhynulá zvířata, tekuté zbytky jídel, bioodpad nesmí být odevzdán v pytlích, ani
v jiných obalech.
NEBEZPEČNÝ ODPAD: zářivky, výbojky, akumulátory, baterky, lepidla, barvy, oleje a nádoby jimi
znečištěné a nádoby od chemikálií.

KUCHŇSKÉ OLEJE A TUKY: rostlinné oleje a živočišné tuky zbavené nečistot (přelité přes sítko)
POUŽITÉ BATERIE: všechny typy baterií používaných v domácnosti
NEVHAZUJTE: rezavé, rozbité, lepkavé baterie a jiné baterie s tekutým elektrolytem

STAVEBNÍ ODPAD: odvoz si zajišťuje každý občan individuálně. Služby kontejnerové dopravy zajišťuje
Miroslav Žitný, Olbramovice 155 - mobil: 606 162 114
Stanislav Horák, Branišovice 188 - mobil: 774 525 696

Platnost seznamu odpadů od 1. 1. 2020

Kontaktní údaje sběrný dvůr:
František Kunčík
Lucie Havierníková
Provozní doba:

tel. 607 036 903
web. www.mestys-olbramovice.cz/sberny-dvur/
tel. 607 036 904
e-mail. ouolbramovice@volny.cz
středa
12:00–16:00 hodin
sobota
8:00–12:00 hodin

