INFORMACE KE TŘÍDĚNÍ A SVOZU KOMUNÁLNÍCH
ODPADŮ V OBCI KLAPÝ
V obci je zaveden místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Sazba poplatku činí za kalendářní rok částku 600,- Kč.
Směsný komunální odpad, tj. odpad, který zbude po vytřídění plastu, papíru,
skla, nápojových kartonů, polystyrenu a kovů je ukládán do popelnic.
V naší obci je zaveden nálepkový systém.
Letní svoz – 1x za 14 dní
Zimní svoz – 1x za týden
TŘÍDĚNÝ ODPAD – PLAST (NÁPOJOVÝ KARTON), PAPÍR, SKLO
KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD – 3 stanoviště
- náves
- parkoviště KD
- u Drobných

papír, plasty, sklo
papír, plasty, sklo, kovy, jedlé tuky a oleje, oděvy
papír, plasty, sklo

Co patří do kontejnerů na separovaný odpad:
Plasty – do kontejneru patří zejména velké plastové věci, které se nevejdou
do pytlů (plastové přepravky, židle, igelitové folie apod.), polystyrén (rozlámaný
na menší kousky), nápojové kartony, plastové obaly, plastové láhve, kelímky,
sáčky, igelitové tašky atp.
Papír – do kontejneru patří časopisy, noviny, papírové obaly, krabice a papírové
kartony, které je třeba rozřezat na menší kousky, aby nezabíraly místo.
Sklo – do kontejneru patří sklo bílé i barevné bez zátek
Kovy – všechny kovy, včetně plechovek.
Jedlé oleje a tuky – oleje a tuky pouze z domácnosti. V žádném případě
nevhazujte technické oleje.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY U RYBNÍKA
Velkoobjemové kontejnery slouží na odkládání velkých složek komunálního
odpadu, které se nevejdou do popelnic. Jeho obsah je vyvážen na skládku.
Do velkoobjemového kontejneru patří: starý nábytek, koberce, matrace, lina,
textil, staré boty, sanitární techniku atp.
Do velkoobjemového kontejneru nepatří: plasty, papír,
nebezpečný odpad, elektrozařízení, stavební suť, kovy atp.

pneumatiky,

Úřední hodiny:
Leden, únor, březen, říjen, listopad, prosinec:
středa 16.00 - 17.00
sobota 10.00 - 11.00
Duben, květen, červen, červenec, srpen, září
středa 17.00 - 18.00
sobota 10.00 - 11.00
Uložení velkoobjemového odpadu je zpoplatněno. Poplatky jsou vybírány
v hotovosti přímo na místě.
Ruční vozík 20,- Kč
malý vozík za malotraktor (Terru) 50,- Kč
valník od traktoru 100,- Kč a výše dle objemu
Křeslo 100,- Kč
Gauč 300,- Kč
BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD
Jedná se o odpad ze zahrad nebo rostlinný odpad z domácností. Odpad můžete
zcela ZDARMA uložit do velkoobjemového kontejneru ve sběrném místě u
rybníka.
ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ
Kompletní elektrozařízení můžete předat ve sběrném místě u rybníka.
LIKVIDACE STAVEBNÍ SUTI A PNEUMATIK
Na likvidaci suti je možno objednat na OÚ nebo u specializované firmy
kontejnery, které si občan hradí na vlastní náklady.

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Svoz nebezpečného odpadu probíhá každý rok na jaře a na podzim. Bližší
informace dostanete na letácích do domovních schránek. Likvidace veškerého
nebezpečného odpadu je zdarma.
SBĚRNÝ BOX
Na chodbě OÚ je umístěn sběrný box, do něhož lze bezplatně umístit střední
a drobné elektrospotřebiče, zařízení informačních technologií a telekomunikační
zařízení, spotřebitelská zařízení, elektrické a elektronické nástroje, elektrické
hračky, tužkové baterie, žárovky.

