Jak a kam s odpady ve Zbraslavicích
Nakládání s odpady
v roce 2022
pro autoservisy
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD (SKO) A BIOODPAD (BIO)
1. 1. - 30.4. a 1. 11. - 31. 12. 2022

Svoz SKO 1x týdně v zavedený den

od 6.00 do 22.00 hodin

18.3. - 14. 12. 2022

svoz BIO (z nádob opatřených samolepkou) – 1 x za 14 dní, střídavě s SKO
(krom března, dubna a listopadu, prosince kdy bude zachován týdenní svoz SKO)

datum prvního a posledního svozu BIO

v Radvančicích a Ostrově (lichý týden ve čtvrtek)
( + mimořádný svoz 18.3. a 9.12.)
ve Zbraslavicích, Kateřinkách, Rápošově, Velké Skalici, Malé Skalici
(sudý týden ve středu)
V Útěšenovicích, Borové, Hodkově, Krasoňovicích, Lipině, Novém Dvoře
(lichý týden v pátek)

14.4. a 23. 11.2022
23.3. a 14.12.2022
18.3. a 9.12.2022

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
Stávající počet separačních stanovišť bude zachován. Dokonalým tříděním komunálního odpadu snížíte množství
odpadu v popelnicích a tím dokážete i Vy přímo ovlivnit náklady na odpad v obci, tj. výši poplatku na jednoho
občana, který jste ze zákona a obecně závazné vyhlášky povinni platit. Vámi vytříděné suroviny se budou svážet v
zavedených cyklech.
PLAST
Zbraslavice obec
1 x týdně ÚTERÝ
Zbraslavice (osady, chaty) 1 x týdně (duben – září)
1 x za 14 dní (říjen-březen) ÚTERÝ v lichý týden

PAPÍR

SKLO

1 x za 4 týdny
PÁTEK (14.1.- 2.týden,
1 x za 14 dní - STŘEDA v sudý týden 11.2. – 6.týden, … za 4 týdny)
1 x týdně STŘEDA

Prosíme občany, aby při třídění plastů zmenšovali jejich objem a neodkládali do nádob na tříděné odpady jiné
druhy odpadů, které tam nepatří. S těmito materiály dále ručně pracují lidé a znečištěním se zvyšují náklady na
jejich svoz, třídění a hygienické požadavky. Nápojový karton lze ukládat do kontejnerů na plast.

Centrum komplexního nakládání s odpady Čáslav
Pondělí až Pátek 7:00 – 16:30
AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.
Hejdof 1666, 286 01 Čáslav
IČO: 49356089, DIČ: CZ 49356089
T: 327 314 394, 327 316 130
Email: sarka.kalivodova@ave.cz

➠Elektrospotřebiče – zpětný odběr
➠Ostatní odpad za úhradu dle ceníku.

Detailní informace o způsobu třídění naleznete na stránce www.jaktridit.cz či www.ekokom.cz

Svoz nebezpečného odpadu (NO) a velkoobjemného odpadu (VO) bude prováděn formou mobilního sběru
„dům od domu“. V daný den přijede svozová technika a oprávnění pracovníci společnosti AVE (popř. obce)
odeberou přímo od domů připravené odpady. Je nutné, aby občané včas připravili odpady před své domy.
Jiná stanoviště nejsou přípustná a budou považována za černé skládky se všemi právními postihy. V chatových
oblastech a nejmenších osadách budou přistaveny kontejnery (jako v minulých letech).

Nakládání s odpady
pro autoservisy

NEBEZPEČNÝ ODPAD

NO z domácnosti - čistící prostředky, automobilové kapaliny, zahradnické přípravky , NO z domácí dílny (oleje,
barvy, tmely, plechovky a hadry od barev a maziv, znečištěné plastové kanystry)… apod.

Vysloužilé elektrospotřebiče se sbírají odděleně s nebezpečným odpadem, ač nebezpečným odpadem nejsou.
Elektrospotřebiče (TV, PC, monitory, ledničky, pračky, elektrické sporáky, drobná el. zařízení,…) budou sbírána
na základě smlouvy o zpětném odběru v rámci svozu NO zdarma. Žádáme proto občany, aby tato zařízení
nerozebírali a předávali je přímo pracovníkům AVE v den svozu, nebo je ukládali vedle kontejneru.
Do kontejnerů ani před dům neodkládat pneumatiky, stavební sutě ani jiný odpad, který tam nepatří !

OBJEMNÝ ODPAD
➠ matrace, lina, koberce, zdravotní keramika, nábytek, … aj. objemný odpad z domácnosti

Stanoviště vozu

Termín svozu VO a NO

1. Chatařské oblasti a nejmenší osady budou řešeny přistavením kontejneru
na stanoviště separovaného odpadu. NO ukládejte odděleně vedle kontejneru
(chaty u Nového, u židovského hřbitova, Spálenka u potoka, u tábora, u Olympu,
Pančava – chaty, Hodkov – chaty u rybníka, Hodkov - chaty u cesty, Hodkov - u
nádraží, Nový Dvůr, Malá Skalice, Jamné)

od 24.6. do 27.6.2022

2. část Zbraslavic NAPRAVO od hlavní silnice (ve směru z Kutné Hory na Zruč)

6.6. 2022

3. část Zbraslavic NALEVO od hlavní silnice (ve směru z Kutné Hory na Zruč)

13.6. 2022

4. OSADY - Lipina, Krasoňovice, Hodkov, Borová, Útěšenovice, Kateřinky,
Rápošov, Velká Skalice, Radvančice, Ostrov, Chotěměřice (kontejner v
Chotěměřicích umístit podél hl. silnice směrem na Krasoňovice)

20.6.2022

Dále nabízíme tyto služby
➠odvoz a likvidace komunálního
odpadu a jemu podobných odpadů
➠odvoz tříděných odpadů od občanů i
firem ( papír, plasty, sklo , kovy)
➠možnost přepravy nebezpečných
věcí dle ADR
➠sběr, svoz a likvidace nebezpečných
odpadů i od lékařů

➠kontejnerová služba o objemu
kontejnerů 5 - 40 m3 ,
- přistavení kontejneru do 24 hodin,
- dále poskytujeme jejich
dlouhodobé pronájmy a odvozy
za předem sjednaných výhodných
podmínek

PROSÍME OBČANY, ABY SI TENTO LETÁK USCHOVALI.

➠ prodej různých druhů a
velikostí nádob na odpady
➠ poradenská činnost v
odpadovém hospodářství
➠ provozování skládky pro
průběžný odběr odpadu
v sídle firmy

