ODPADY A CO S NIMI
Povinností každého je třídit minimálně tyto složky odpadů:
- Papír se musí ukládat do velkoobjemových kontejnerů modré barvy nebo do
modrých pytlů AVE se sběrem od domu. Pytle si můžete vyzvednout na obecním
úřadě.
- Plasty se musí ukládat do velkoobjemových kontejnerů žluté barvy nebo do žlutých
pytlů AVE se sběrem od domu. Pytle si můžete vyzvednout na obecním úřadě.
- Sklo se musí ukládat do velkoobjemových kontejnerů zelené barvy.
- Kovy je možno ve sběrně odpadů nebo odevzdat pracovníkům obce:
 od dubna do konce října v neděli od 14 do 16 hodin v areálu bývalé sběrny,
 od listopadu do konce března každý všední den od 8 do 15 hodin na obecním úřadě.
- Drobný kovový odpad (plechovky, hliníkové obaly, víčka od jogurtů,…) se ukládá do
sběrných nádob šedé barvy proti hřišti s lanovkou a v Nové Vsi.
- Zelený bioodpad je možno kompostovat na zahradě nebo odevzdat pracovníkům
obce od dubna do konce října v neděli od 14 do 16 hodin v areálu bývalé sběrny. Ve
všední den pouze ve výjimečných případech a po telefonické dohodě.
- Nápojové kartony TetraPak („krabice od džusů, mléka,…) se musí ukládat do
oranžových pytlů AVE se sběrem od domu.
- Nebezpečný odpad - obec organizuje sběr 2x ročně.
Dále je možno ukládat:
- Textil – do bílého kontejneru u školy
- Použitý potravinářský olej - v PET lahvích do nádoby v areálu bývalé sběrny
- Drobné elektrozařízení a baterie – do boxu v přízemí obecního úřadu
- Použité tonery a cartridge z tiskáren – do boxu v 1. patře obecního úřadu

POZOR ZMĚNA !!! Velkoobjemový odpad již nebudete
moci odevzdat pouze 2x ročně.
Od roku 2017 lze ukládat tento odpad v areálu bývalé sběrny - odevzdat jej pracovníkům
obce. Od dubna do konce října v neděli od 14 do 16 hodin, v ostatních měsících pouze ve
výjimečných případech a po telefonické dohodě.
Co patří do velkoobjemového odpadu: nábytek, matrace, koberce, podlahové krytiny,
stavební suť, střešní krytina (bez azbestu!) – přiměřené množství, apod.
Co nepatří do velkoobjemového odpadu: pneumatiky, nebezpečný odpad a elektroodpad.
Po vytřídění se zbylý odpad ukládá do popelnic nebo černých pytlů AVE.
OBEC PROVÁDÍ NAMÁTKOVÉ KONTROLY OBSAHU POPELNIC. POKUD SE V POPELNICI
VYSKYTNOU ODPADY, KTERÉ MĚLY BÝT VYTŘÍDĚNY, POPELNICE NENÍ VYVEZENA.
Velkoobjemové kontejnery na papír, sklo a plasty jsou umístěny na těchto stanovištích:
a) u mostu u č.p. 115, Volfartice,
b) u hasičské zbrojnice č.p. 106, Volfartice,
c) u bývalé hospody č.p. 272, Volfartice,
d) u hřiště s lanovkou, Volfartice – navíc kontejner na drobný kovový odpad,
e) nad vodní nádrží u č.p. 274, Volfartice,
f) u bytových domů č.p. 41, 42, Volfartice,
g) na autobusové zastávce, Nová Ves – navíc kontejner na drobný kovový odpad.

U KONTEJNERŮ JSOU JIŽ UMÍSTĚNY FOTOPASTI. JEJICH ZÁZNAMY NÁM
SLOUŽÍ K ODHALOVÁNÍ VINÍKŮ A PŘÍPADNĚ JAKO PODKLAD PRO
PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍ. V přestupkovém řízení Vám může být udělena pokuta
až do výše 30 000 Kč.

Pytlový sběr papíru a plastů se svozem od domu
Jak postupovat:
 Zaregistrujete se na obecním úřadě (abychom věděli, že od
Vás máme svážet),
 na obecním úřadě si vyzvednete pytle – zdarma,
 do žlutého pytle budete ukládat plast,
 do modrého pytle papír tak, aby byly pytle co nejvíce naplněny
(sešlapat PET lahve, papírové obaly rozložit a narovnat,…),
 do oranžového pytle - obaly TetraPak („krabice“ od mléka,
džusů, atd.)
 po naplnění pytel pevně zavážete a v den svozu jej dáte před
dům.
Dnem svozu je každé sudé pondělí v ranních hodinách (7:00 h),
proto dávejte pytle nejlépe před dům už v neděli večer.
Odpad musí být opravdu vytříděný, pokud tomu tak nebude,
budete ze služby vyřazeni.

Termíny pytlový svoz 2017
1x14 dní v pondělí
(sudý kalendářní týden)

měsíc datum měsíc datum měsíc datum
Leden
9.
Květen
1.
Září
4.
23.
15.
18.
29.
Únor
6.
Červen
12.
Říjen
2.
20.
26.
16.
30.
Březen 6. Červenec 10. Listopad 13.
20.
24.
27.
Duben 3.
Srpen
7. Prosinec 11.
17.
21.
25.

