ZPRAVODAJ MĚSTYSE MALŠICE
pro Čenkov, Dobřejice, Lány,
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Zveme Vás na zasedání
Zastupitelstva Městyse Malšice,
které se bude konat ve středu 6. 3. 2013 od 19,00 hodin
v Obřadní místnosti – Galerii Malšice
Navrhovaný program:
1.
Zahájení
2.
Zpráva Policie ČR – zpráva o bezpečnostní
situaci v okrscích OO PČR naší obce
3.
Zpráva o hospodaření v lesích za rok 2012
– pan Tkadlec přednese a vysvětlí
rozhodující ukazatele z hospodaření v lesích
za rok 2012
4.
Informace a potvrzení sedmého rozpočt.
opatření z roku 2012 – potvrzení posledních
změn rozpočtu 2012 podle doúčtování
posledních faktur roku 2012 provedené na
základě pověření paní Miloslavou Šebkovou
5.
První rozpočtové opatření, změny
rozpočtu 2013 – projednání a odsouhlasení
změn rozpočtu s ohledem na změny účtování
a rozpočtování sběrného dvora a Kulturního
domu v Malšicích a obdržených dotacích
6.
Projednání a schválení Koordinační studie
obchvatu Malšice – návrh podkladu pro
územní řízení obchvatu
7.
Kulturní dům Malšice – informace o
pokračující přípravě na dotační akci Snížení
energetické
náročnosti
budovy
KD
v Malšicích,
vynucené
investice
do
nedotovaných oprav střechy a elektrických
rozvodů.
8.
Lesní cesty – městys v rámci desetiletého
LHP musí těžit porosty, které nejsou po
současných lesních cestách dostupné a
přibližování dřeva k cestám by bylo finančně
náročné. Opravu těchto lesních cest lze řešit
pomocí dotačního titulu nebo z prostředků
městyse. Již jednou byly dotace pro velkou
finanční náročnost ze strany městyse
odmítnuty. Zastupitelé budou tento problém
řešit.
9.
Pozemky – nákup, prodej a směna
pozemků

Různé a na vědomí
Diskuse
Usnesení
Závěr

Co se děje v obci
Od 1. února je ve zkušebním provozu nově
otevřený Sběrný dvůr v Malšicích. Postupně bude
evidence odpadů převedena na počítač a podle potřeby
obyvatel bude upravován sběr odpadů. Sběrnému dvoru
věnujeme samostatný článek, kde jsou popsány
podrobně jednotlivé druhy odpadů, přijímané na sběrném
dvoře.
Pokračovala oprava a rekonstrukce restaurace
v Kulturním domě v Malšicích, kde hlavně z hlediska
městyse bylo nutné zajistit rekonstrukce sítí – elektřina,
odpady a vodu. Zároveň bylo nutné připravit pro
rekonstruovanou restauraci přívody topení, které se bude
vyměňovat v rámci dotovaného projektu Snížení
energetické náročnosti budovy KD v Malšicích. Příprava
byla provedena tak, aby při rekonstrukci a opravách
nebyly znovu narušeny již rekonstruované prostory.
S přípravou této dotované akce máme
problémy. Novela zákona o veřejných zakázkách nám
ukládá, že výběrové řízení na provedení stavby se musí
zpracovávat podle prováděcí stavební dokumentace a
nesmí se provedení od prováděcí dokumentace příliš
lišit. To vyvolalo nutnost zpracovat projekty na prováděcí
dokumentaci a jen tímto rozhodnutím v zákoně jsme
museli investovat dalších 160 tisíc na projekty. Projekty
pro stavební řízení a přiznání dotace nám zpracovávala
firma IP Polná, která zpracovává nyní i dokumentaci pro
provedení stavby. Původní termín dodání projektové
dokumentace byl 15. 10. 2012, ale dodnes nemáme
prováděcí dokumentaci ve stavu vhodném pro výběrové
řízení a provádění stavby. Proběhlo několik schůzek se
zástupci IP Polná, projektanty a je pořád nutné
dokumentaci doplňovat a opravovat. Prodlevu z menší
části zapříčinily i změny, které bylo nutné zapracovat do
dokumentace – změny při rekonstrukci sociálního
zařízení a restaurace.
V tomto bodu jednání budou zastupitelé
rozhodovat, zda na opravu KD v Malšicích nebude
potřeba zajistit úvěr. Dohodli jsme se, že nemá cenu
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opravovat fasádu, když je střecha KD nad sálem
v katastrofálním stavu, do KD zatéká. Střecha a její
oprava, výměna okapů a hromosvody nejsou součástí
akce na dotace a budou muset být hrazeny z prostředků
městyse.
Zároveň
s probíhajícími
rekonstrukcemi
v interieru KD bylo konstatováno, že stav elektrických
rozvodů, rozvaděčů a celkové elektrické instalace je
v katastrofálním stavu a rekonstrukce elektrických
rozvodů je nutná. Na současné rozvody nelze připojit
nově zrekonstruované prostory sociálů, restaurace a bylo
nutné vyměnit kabely od přívodu do domu, elektroměrné
skříně, podružné rozvaděče. V rámci zateplení stropu
sálu bude nutné vyměnit i osvětlení sálu a na současné
vedení to nikdo z elektrikářů nepřipojí, stejně tak není
možné na toto připojení získat revizi. V současné době
připravujeme projekt elektroinstalace tak aby bylo možné
rozhodnout o rekonstrukci v součinnosti s dotovanou
akcí. Na rekonstrukci elektrických rozvodů se dotace také
nevztahuje. Vnitřní omítky budou narušeny rekonstrukcí
topení, takže je nutné před jejich opravou vyměnit i
elektrické rozvody.
Od počátku roku proběhlo několik schůzek na
přípravě Koordinační studie obchvatu Malšice, jako
podkladu pro stavební řízení. Zastupitelstvo a přítomní
budou na jednání seznámeni s touto studií, ve které bylo
vyřešeno maximum původních připomínek městyse a
studie by se již dál měnit neměla.
Z našeho hlediska ještě zbývá dořešit
kategorizace komunikací. Jč. kraj chce původní silnici II.
třídy z Tábora na Bechyni předat městysu jako místní
komunikaci. Komunikace III. třídy od Maršova přes
Malšice do Bečic by se nezměnila, komunikace III. třídy
z Lomu by ale končila na křižovatce s obchvatem, ten by
byl zařazen do komunikací II. třídy. Úsek od křižovatky u
železničního přejezdu, kolem hřiště a KD navrhují
zahrnout do místních komunikací. S tím nesouhlasíme a
požadujeme zachovat tuto silnici od křižovatky u
přejezdu, kolem KD, cementárny, kolem firmy Dolter a
přes náměstí jako komunikaci III. třídy s napojením na
komunikaci III. třídy od Maršova na úrovni mezi kostelem
a Starou školou. Jde samozřejmě o peníze. Úseky, které
budou převedeny do místních komunikací by měl náš
městys udržovat jak po stavební stránce, tak po stránce
běžné údržby – od odklízení sněhu, přes čistění příkopů
a starost o zeleň. Zatím tato situace vyřešena není a
s novým radním pro dopravu Jč. Kraje jednáme.
Dále probíhají jednání o obchvatu ve
Všechlapech, kde by již v této době měla být zpracována
studie, ve které by měly být promítnuty všechny naše
požadavky. Kromě paní starostky se v jednáních
angažuje za obyvatele Všechlap i paní Kliková, které za
účinnou pomoc i touto cestou děkujeme.

…ú n o r o v é o k é n k o

www.zsmalsice.cz
Co jsme prožili v lednu 2013:
10.1. – krajský přebor ve florbalu dívek. Děvčata ve
složení – Petra Čechtická, Markéta Dvořáková,
Karin Joštová, Michaela Sklenářová, Hana
Smržová, Markéta Plouharová, Iveta Drdová,
Lucie Trsková a Vendula Podzimková obsadila
výborné 3.místo.
16.1. – divadlo v Táboře – „Povídky z jedné a druhé
kapsy“ pro žáky 8. a 9.třídy.
22.1. – zápis žáků do 1.třídy pro školní rok 2013/14.
28.1. – pedagogická rada
29.1. – okresní kolo v dějepisné olympiádě. Žákyně
9.třídy Martina Cábová obsadila 14.místo.
Co jsme prožili v únoru 2013:
2. – 9.2. - lyžařský kurz 7., 8. a 9.třídy v Krkonoších (Pec
p.Sněžkou).
7. 2 . – okresní kolo olympiády z ČJ.
12.2. – program Primární prevence pro 6. a 7.tř.
12.2. – třídní schůzky
12.2. – okresní kolo olympiády v AJ.

Testování SCIO na ZŠ Malšice 2012/2013
Již osmým rokem si udržujeme přehled o
schopnostech žáků testováním prostřednictvím firmy
SCIO a získáváme zpětnou vazbu pro naše pedagogy.
Testování páťáků proběhne v květnu, deváťáci
absolvovali testy již v listopadu 2012. Ověřujeme si
dovednosti v českém jazyce, matematice, angličtině a
obecných studijních předpokladech.
V tomto školním roce se testování zúčastnilo
cca 17 000 žáků ze 628 českých základních škol a
odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
V lednu 2013 jsme obdrželi výsledky deváťáků.
Přetiskujeme vám souhrnné hodnocení jednotlivých
předmětů. Každý žák navíc obdrží svoje vlastní
hodnocení s rozborem.
9. třída ZŠ Malšice - 2012/13:
Český jazyk - Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou
nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné školy a máte lepší
výsledky než 80 % zúčastněných škol.
Matematika - Výsledky Vaší školy v matematice jsou
nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné školy a máte lepší
výsledky než 80 % zúčastněných škol.

Pouť v Malšicích 2013
Podařilo se sjednat kolotoče a další pouťové atrakce
podle církevní tradice a tak bude v Malšicích pouť

Angličtina- Výsledky Vaší školy v anglickém jazyce jsou
nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné školy a máte lepší
výsledky než 70 % zúčastněných škol.
Podrobné výsledky k nahlédnutí u ředitele školy.

26. 5. 2013 – tak jak má být.
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Zápis do školky
Ředitel ZŠ a MŠ Malšice vyhlašuje

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
v ZŠ a MŠ Malšice na školní rok 2013/2014
Kdy: Ve středu 27. března 2017 od 8,00 do 16,00
hodin
Kde: V budově Mateřské školy Malšice

Klub rodičů a přátel školy
pořádá
DĚTSKÝ
KARNEVAL
KDY : 2.3.2013 OD 15.00 HOD
KDE: KD MALŠICE
Jste všichni srdečně
zváni

K zápisu mohou přijít děti, které v průběhu školního roku
2013/2014 dosáhnou věku 3 let, a starší. Přineste
s sebou svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte.

…ad ZÁPIS do ZŠ Malšice
Ve úterý 22.1.2013 proběhl zápis do první třídy
ZŠ Malšice pro rok 2013/2014. Přivítali jsme 30 dětí. 23
dětí bylo přijato, rodiče 7 dětí podali žádost o odklad.
Jejich přijetí je tedy zatím v řízení

Přehled akcí pořádaných
Seniorkami z Malšic a okolí na rok
2013
09. 03.
02. 04.
30. 04.
30. 05.
04. 06.
08. 06.
02. 07.
27. 07.
06. 08.
03. 09.
28. 09.
05. 11.
03. 12.
28. 12.

MDŽ v restauraci v Malšicích
Pravidelný večer s harmonikou
Čarodejnice
Pouť Lomeček
Harmoniky
Výlet Podhůří Šumavy – trasu upřesníme ve
zpravodaji
Harmoniky
Anenská zábava na Lužničance
Harmoniky
Harmoniky
Václavská zábava
Harmoniky
Harmoniky
Ukončení roku 2013 se zábavou

Informace na tel. č. 381 277 434 paní M. Háková
Za ženy: Jarmila Kramperová

Pošta Malšice 391 75
Nové otvírací hodiny od 1. 4. 2013
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek
středa

8:00 až 11:00
13:00 až 16:30
8:00 až 11:00
13:00 až 17:00

Restaurace Rejda
je znovu otevřena.
Obědy, večeře
Hotová a minutková jídla.
Otevřeno: Po - So od 10:00 - 22:00
Ne od 14:00 - 22:00

Prodám obecní byt 3+1, 75m v Malšicích.
Zděný, pavlačový,1.podlaží, kolaudováno v r. 2004.
Cena 560.000 Kč. Obci 2/3 bytu splaceno, zbývající
část se platí formou měsíčního nájmu 3.850 Kč.
Částečně zařízen, volný ihned.

Těšíme se na Vás.

Kontakt 606 467 430.
3

Sběrný dvůr Malšice
Od 1. února 2013 byl zahájen zkušební provoz na novém Sběrném dvoře v Malšicích. Od 1. března bude zrušeno
provizorní sběrné místo před čistírnou a odpady se budou již v řádném provozním režimu přijímat na sběrném dvoře.
Sběrný dvůr byl vybudován za celkovou částku (stavební práce + vybavení) 6.157.062 Kč, z toho činila dotace z Fondu
soudržnosti a ze SFŽP celkem 4.668.454 Kč a náklady městyse 1.488.609 Kč.
Provoz a podmínky ukládání odpadu na sběrném dvoře stanovuje, kromě zákonných předpisů, Provozní řád sběrného
dvora v Malšicích, který schválil Krajský úřad-Jihočeský kraj, odbor životního prostředí. Tento provozní řád je nutné dodržovat, jeho
porušení může být pokutováno v řádu statisíců korun včetně nebezpečí, že městys bude nucen vrátit obdržené dotace.
Sběrný dvůr je určen pro přebírání odpadů od obyvatel Městyse Malšice, které mají ve správním obvodu Malšic trvalé
bydliště a od majitelů rekreačních budov ve správním obvodu městyse, tedy pro obyvatele, kteří jsou na základě Obecně závazné
vyhlášky o poplatku za svoz, třídění a nakládání s komunálními odpady poplatníky tohoto poplatku.
Podnikající fyzické osoby a podnikatelské subjekty mohou na sběrný dvůr ukládat odpady jen na základě samostatné
smlouvy uzavřené s Městysem Malšice.
Všechny odpady, včetně nebezpečných, se přijímají na sběrný dvůr zdarma, bez dalších poplatků. Na druhou
stranu není sběrný dvůr určen k výkupu odpadních surovin. Všechny přijaté odpady se stávají majetkem městyse a městys
bude dále rozhodovat o jejich dalším využití a recyklaci. Části odpadů, které lze použít jako recyklovanou surovinu, bude městys
předávat nebo prodávat k dalšímu zpracování a výtěžky z prodeje budou částečně hradit provoz sběrného dvora, drahou likvidaci
nebezpečných odpadů a skládkování nevyužitelného odpadu.
Pro provoz sběrného dvora a případné další zhodnocení odevzdaných odpadů je nutné odevzdávaný odpad vytřídit před
jeho odevzdáním nebo v průběhu přijímání odpadu na sběrný dvůr podle následující tabulky, která do značné míry určuje i umístění
odpadu na sběrném dvoře do připravených kontejnerů, vaků nebo mobilního skladu s nebezpečnými odpady.
Je bezpodmínečně nutné respektovat pokyny obsluhy sběrného dvora a obsluze sběrného dvora sdělit základní
identifikační údaje osoby odevzdávající odpad a odhadem i jeho množství pro závaznou evidenci odpadů na sběrném dvoře.
Před odjezdem na sběrný dvůr již doma vytřiďte odevzdávaný odpad podle následující tabulky. Velkoobjemový odpad buď
ještě doma rozbijete na menší částky (např. nábytek – skříně, gauče, stoly na jednotlivé díly, nebo si vezmete nářadí a rozebrání
můžete provést v prostoru dvora, stará dřevěná okna můžete na sběrném dvoře upravit tak, že sklo opatrně vytlučete v kontejneru
na sklo a dřevěné rámy odevzdáte do kontejneru na dřevo).
Po příjezdu do sběrného dvora zastavíte u kanceláře tak, aby mohli vyjíždět občané ze dvora a počkáte na obsluhu dvora.
Obsluha zaznamená Vaše jméno a adresu a porovná, zda jste poplatníkem poplatku v Malšicích. Pokud z jakýchkoliv důvodů nejste,
je obsluha povinna nepřijmout Vámi dovezený odpad na sběrný dvůr. Přijímání odpadu od cizích za poplatek se na Sběrném dvoře
v Malšicích neprovádí.
Obsluha zkontroluje přivážený odpad a společně odhadnete jeho množství. Pokud bude odpad přivezen v uzavřených
obalech, např. v pytlích, má obsluha povinnost zkontrolovat, zda je v pytli deklarovaný odpad, případně Vás upozorní na jeho další
vytřídění. Poté dostanete pokyny, kam který odpad uložíte. Nebezpečný odpad bude ukládán za přímé asistence obsluhy. Je
zakázáno vjíždět bez pokynu obsluhy na prostranství dvora a ukládat odpad před jeho zkontrolováním a evidováním.
Obsluha rozhoduje, který odpad přijme a který nepřijme. Na sběrném dvoře bude zároveň osazeno místo malými
kontejnery na tříděný odpad, které znáte z obce, kam ukládáte drobný tříděný odpad.
Základní zásady pro odevzdávání odpadu jsou:
Odpad musí být roztříděn tak, aby vznikalo co nejmenší množství směsného odpadu. Tento směsný odpad nelze
využít k další recyklaci a musí být draze skládkován.
Objemný odpad musí být rozbit nebo rozmontován tak, aby co nejvíce částí bylo možné použít na recyklaci a jen
zbývající nepoužitelné části určeny ke skládkování. Městys dává možnost demontovat nebo rozbít objemné kusy
v prostoru sběrného dvora – je ale nutné dbát bezpečnosti ostatních osob a udržování pořádku na vymezeném místě.
Plasty, krabice tetrapak a podobné objemné odpady – většinou obaly, musí být slisovány, sešlapány tak, abychom
v kontejnerech neskladovali a neodváželi vzduch
Elektospotřebiče, jak velké, tak malé, musí být kompletní, včetně přívodních kabelů. Elektrospotřebiče jsou velkým
zdrojem recyklovatelných surovin a zdrojem příjmů od jejich zpracovatelů. Vzhledem k tomu, že např. ledničky
obsahují i nebezpečné látky, není možné je ukládat do jiných druhů odpadu a obsluha je oprávněna nepřijmout jejich
části nebo nekompletní výrobek. Je nutné, aby ledničky byly s kompresorem, pračky s motory, televize
nevybrakované a nerozbité.
Biologický odpad je nutné převážně zpracovat doma – posekanou trávu a listí kompostovat, vyřezané větve po
usušení použít na topení nebo spálit (zakázáno je pálení čerstvých neprosušených větví a mokrého listí). Sběrný dvůr
je určen pro zpracování tohoto odpadu pro ty, kteří tuto možnost nemají. Protože oba druhy biologického odpadu jsou
určeny k dalšímu zpracování, bude kontrolováno, zda odpad neobsahuje nežádoucí příměsi nebo jiný než biologický
rozložitelný odpad.
Prosím, pamatujte na to, že zpracování a skládkování odpadů je velice drahé a složité. Další kontroly roztřídění odpadů
budou provádět firmy, které budou odpady přebírat k dalšímu zpracování. Odpady, které nepřijmou, budeme muset draze
skládkovat, zatímco za vytříděný odpad může městys získat další prostředky na celý systém provozování odpadového hospodářství.
Navíc řádné hospodaření s odpady a jejich využití jako recyklovaných surovin uchrání přírodu a životní prostředí pro další generace.
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Odpady přijímané na Sběrném dvoře v Malšicích
Číslo pro
určení
odpadu
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.

Název odpadu
N- nebezpečný odpad, O – ostatní odpady
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné
látky:
Přijímají se v originálních uzavřených obalech, jednotlivé druhy barev mohou být slité.
Motorové, převodové a mazací oleje:
Všechny autoservisy jsou místa zpětného odběru při výměnách oleje, na sběrný dvůr
přijímáme pouze oleje od obyvatel z individuální výměny oleje.
Rozpouštědla a ředidla:
Přijímají se v originálních uzavřených obalech, jednotlivé druhy rozpouštědel a ředidel
mohou být slité.
Papírové a lepenkové obaly:
Přijímá se neznečistěný suchý sběrový papír, noviny, časopisy, knihy, papírové a
lepenkové obaly
Papírové a lepenkové obaly znečištěné nebezpečnými látkami:
Papír a papírové obaly znečistěné barvami, oleji, rozpouštědly. Musí být vytříděny
z běžného sběrového papíru.
Plastové obaly:
Přijímají se samostatně čisté lahve PET, které se třídí a ukládají do kontejnerů na
tříděný odpad i v místech bydliště. Na sběrný dvůr se hlavně přijímají igelity, fólie, čisté
obaly od potravin a drogérie, kýble, přepravky, apod.
Plastové obaly znečištěné nebezpečnými látkami:
Přijímají se igelity, fólie a jiné plasty znečistěné rozpouštědly, oleji a jinými
nebezpečnými odpady. Znečistěné obaly od potravin patří do popelnice
Kovové obaly:
Přijímají se čisté a vymyté plechovky
Kovové obaly znečištěné nebezpečnými látkami:
Přijímají se prázdné plechovky od barev, oleje, rozpouštědel apod.
Kompozitní obaly (tetrapack):
Přijímají se čisté krabice od mléka, džusů, sirupů, vína a podobně. Před odevzdáním,
prosím, sešlapávejte, aby objem byl co nejmenší.
Skleněné obaly a tabulové sklo:
Přijímají se samostatně skleněné obaly od potravin – lahve, sklenice, lahve od alkoholu,
bílé i barevné a běžné okenní tabulové sklo. Křišťálové, olovnaté a barevné sklo,
drátosklo, zrcadla, automobilové sklo se ukládají samostatně do objemného odpadu.
Nelze recyklovat.
Skleněné obaly znečištěné nebezpečnými látkami:
Přijímají se samostatně skleněné obaly znečistěné barvami, ředidly a oleji.
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně filtrů jinak blíže neurčených), čisticí
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami:
Použitá absorpční činidla (Vapex), prach a hlína po zametení proolejované podlahy
dílny, čistící hadry a montérky od oleje, barev a rozpouštědel, vzduchové a naftové
filtry, filtry ze vzduchotechniky a digestoří apod.
Pneumatiky:
Všechny pneuservisy jsou místa zpětného odběru při nákupu nových, na sběrný dvůr
přijímáme pouze pneumatiky od obyvatel z individuální výměny pneumatik.
Olejové filtry:
Všechny autoservisy jsou místa zpětného odběru filtrů při výměnách oleje, na sběrný
dvůr přijímáme pouze olejové filtry od obyvatel z individuální výměny olejového filtru.
Olověné akumulátory:
Přijímají se autobaterie včetně elektrolytu.
Železo a ocel:
Přijímá se běžný železný šrot z domácností.
Nepřijímají se odpady mající charakter uměleckého díla nebo jeho části, pietního nebo
bohoslužebného předmětu nebo jeho části, průmyslového strojního zařízení nebo jeho
části, obecně prospěšného zařízení nebo jeho části, zejména zařízení pro hromadnou
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Katalog.
číslo

Kateg
orie

20 01 27

N

20 01 26

N

20 01 14

N

15 01 01

O

15 01 01

O/N

15 01 02

O

15 01 02

O/N

15 01 04

O

15 01 04

O/N

15 01 05

O

15 01 07

O

15 01 07

O/N

15 02 02

N

16 01 03

O

16 01 07

N

16 06 01

N

17 04 05

O

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.
25.
26.
27.
28.

dopravu, dopravního značení, součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a
pozemních komunikací a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení.
Směsné stavební a demoliční odpady:
Přijímají se odděleně čisté stavební a demoliční odpady – stavební rum, dlaždice,
pálené a betonové tašky – odpad určený k recyklaci, bez dřeva, kovů, kabelů,
plastových rour a jejich zbytků, skelné vaty a podobných příměsí, které patří do
objemného odpadu. Přijímá se jen omezené množství, tak z rekonstrukce jedné
místnosti
Kyseliny:
Přijímají se v originálních uzavřených obalech, jednotlivé druhy kyselin mohou být slité.
Dřevo:
Samostatně se přijímá dřevo z domácností, např. rozebraný nábytek, dřevotříska,
palety, dřevěné bedýnky, rámy z oken, dveře apod. bez kovových součástí a kování.
Dřevo bude určené k štěpkování a dalšímu zpracování.
Kovy:
Přijímá se běžný odpad z barevných kovů a běžné množství kabelů z domácností.
Nepřijímají se odpady mající charakter uměleckého díla nebo jeho části, pietního nebo
bohoslužebného předmětu nebo jeho části, průmyslového strojního zařízení nebo jeho
části, obecně prospěšného zařízení nebo jeho části, zejména zařízení pro hromadnou
dopravu, dopravního značení, součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a
pozemních komunikací a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení.
Biologicky rozložitelný odpad:
Přijímá se čistá posekaná tráva a čisté shrabané listí bez příměsí jiných odpadů.
Samostatně se přijímají větve z prořezání stromů, neznečištěné dalšími odpady, hlínou
nebo pískem, určené pro štěpkování a další zpracování.
Objemný odpad:
Přijímá se objemný komunální odpad, který nelze dát do popelnic nebo použít jako
surovinu pro další zpracování: molitany, potahy, koberce, linoleum, autoskla, drátoskla,
zrcadla, a ostatní podobné odpady.
Textilní obaly a oděvy
hadry, oblečení, boty
Izolační materiály
Polystyren z domácností a ochranných obalů z nakupovaných zařízení
Stavební materiály obsahující azbest
Eternitové šablony v rozsahu dílčích oprav střechy – nepřijímají se v množství výměny
střešní krytiny. Likvidaci odpadu by měla provést stavební firma
Izolační materiály obsahující nebezpečné látky
Např. IPA
Jedlý olej a tuk
Kuchyňský a fritovací olej pocházející z domácností – ne z podnikatelských provozoven

17 09 04

O

20 01 14

N

20 01 38

O

20 01 40

O

20 02 01

O

20 03 07

O

20 01 10
20 01 11
17 06 04

O

17 06 05

N

17 06 03

N

20 01 25

O

O

Kromě výše uvedeného roztřídění odpadů se na sběrném dvoře přijímá další elektroodpad z domácností ke zpracování a recyklaci:
Zářivky trubicové
Úsporné žárovky a žárovky obsahující rtuť
Malé domácí spotřebiče:
rádia, magnetofony, gramofony, počítače, notebooky, stolní počítače, tiskárny, faxy, telefony, televizory, rekordéry, vařiče, žehličky,
fény a podobně, ale musí být vždy nerozebrané a kompletní včetně napájecích kabelů, vyhovující zpětnému odběru.
Velké domácí spotřebiče:
Pračky, ledničky, mrazničky, sporáky, myčky, sušičky apod., ale musí být vždy nerozebrané a kompletní včetně napájecích kabelů,
vyhovující zpětnému odběru.
Elektrické nářadí a nástroje:
Vrtačky, brusky, pily, frézy, nástroje na pájení, svařování, řezání, sekání, ohýbání a stříhání apod.
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