Informace k likvidaci odpadů v obci Sýkořice
Vzhledem ke stále většímu objemu komunálního odpadu a neukázněnosti některých jedinců dochází
k znečisťování okolí a přilehlých zahrad a k ukládání odpadů určených k recyklaci do velkoobjemových
kontejnerů. Tímto jednáním je porušován zákon o odpadech č. 185/2001Sb., § 9a.
Nádoby určené k recyklaci papíru, plastů, skla a textilu jsou umístěny za samoobsluhou, kde je také
místo na uložení kovového odpadu. Další nádoby jsou na „ Vrškách“, „Senecké“ a u „Zvoničky“.
V rekreačních lokalitách jsou umístěny „U lomu“, „ U Valentova mlýna“ a v „ Lulákově dolíčku“. Do
kontejnerů se též nesmí dávat velkoobjemový a nebezpečný odpad. Pro tyto komodity budou
provedeny zvláštní svozy. STAVEBNÍ SUTĚ NEJSOU KOMUNÁLNÍ ODPAD – nutno recyklovat

Velkoobjemový odpad 3x do roka – 28.4., 28.7. a 6.10. 2018
Nebezpečný odpad 2x do roka – 28.4. a 6.10.2018
Za samoobsluhou jsou vyměněny velkoobjemové kontejnery otevřené za víkové. Věřím, že tuto
změnu pochopíte a přizpůsobíte svůj odpad tomuto opatření. Doporučujeme občanům zvážit
zvýšení počtu popelnic na odvoz odpadu z domácností místo odkládání do kontejneru.
Velkoobjemové kontejnery jsou určeny hlavně pro rekreační objekty.
Kontejnery na tříděný odpad :
Sklo/zelený - obalové sklo barevné, bílé, skla z oken a ostatní skleněné výrobky
Papír/modrý – noviny, časopisy, letáky, papírové obaly/krabice apod./, kancelářský papír, sešity,
Nevhazovat mokrý, mastný nebo jinak znečistěný papír
Plasty/žlutý – plastové nádoby a lahve ,PET lahve, kelímky a krabičky od potravin, výrobky z plastů,
sáčky, folie, polystyren, obaly Tetra- pack /obaly od mléka, džusů apod/
Nevhazovat novodurové trubky, podlahové krytiny a plastové obaly znečistěné od chemikálií,
nebezpečných látek a zbytků potravin
Textil/zelený – veškerý textil, který lze dále nosit /trika,bundy,boty,tašky,spacáky apod ./
-textil, který je určený na vyhození /roztrhané ošacení, záclony, deky apod. /, ne od oleje
- do kontejneru nepatří veškerý jiný komunální či nebezpečný odpad včetně hadrů od oleje.
Kovový odpad – veškerý kovový odpad
Velkoobjemový odpad – koberce, židle, křesla, pohovky, skříně, okna-bez skel, matrace apod.
Nebezpečný odpad – televize, lednice, počítače, zářivky, barvy, oleje, kyseliny, pneumatiky apod.
Bioodpad rostlinného původu jako jsou větve, křoví apod..je možné po dohodě na OÚ Sýkořice
umístit na složiště ke štěpkování. Trávu, listí lze uložit tamtéž ke kompostování. Dané místo je u křížebývalé silážní žlaby.

