Dolnopěnský občasník
Červen 2014
Vážení spoluobčané,
přicházíme s dalším číslem našeho občasníku a
doufáme, že v něm naleznete pro Vás užitečné
informace.

Dětské rybářské závody
V sobotu 28.6.2014 od 13hod se na rybníku
u sportovní plochy uskuteční rybářské závody
v kategoriích: 0-9 let a 9-15 let. Info a přihlášky
na tel. 721 625 922.

www.dolnipena.cz

Kontejner na objemný odpad
V pátek 27.6.2014 bude přistaven
velkoobjemový kontejner na ploše u stanoviště
na tříděný odpad (přes potok naproti odbočce do
sídliště Na Výsluní). V kontejneru budou 3 sudy
na určený nebezpečný odpad. Odvoz kontejneru
zajistí 30.6.2014 společnost AVE.
Kontejner na objemný odpad:
Patří sem: nábytek, dveře, koberce, bytové
textilie, linoleum, matrace, vany, dřezy, wc mísy,
umyvadla, sportovní náčiní, zahradní hadice
apod.
Nepatří sem: stavební suť, železný šrot, zahradní
odpad, bioodpad a nebezpečný odpad.
Sudy na nebezpečný odpad:
1/ autobaterie
2/ plechovky a obaly od barev
3/ obaly od motorových a jiných olejů

Tříděný odpad

Nepatří sem: stavební suť, železný šrot, zahradní
odpad, bioodpad a ostatní nebezpečný odpad
jako např. elektrospotřebiče, jiné baterie a
akumulátory, zářivky, úsporné žárovky, světelné
zdroje, elektronika, tonery, dehtová lepenka,
léky, pneumatiky apod.

Děkujeme všem za kladný přístup k třídění
odpadu.
Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad byla
rozšířena a upravena. Kontejnery z lokality
U Lesa byly přemístěny na plochu u silnice směr
Horní Žďár na konci zahrádkářské kolonie.
Aktuální stanoviště na tříděný odpad:
1/ u kaple vedle autobusové zastávky
2/ v prostoru za mostkem přes potok naproti
odbočce do sídliště Na Výsluní
3/ směrem na H.Žďár před zatáčkou u mostku
4/ plocha u silnice směr Horní Žďár u kapličky
5/ u staré hospody

Krásné prázdniny
Obecní úřad Dolní Pěna

Nebezpečný odpad
Tyto odpady nebo obaly jimi znečištěné mají
nebezpečné vlastnosti, které mohou ohrozit zdraví
lidí nebo zvířat a mají negativní vliv na životní
prostředí. Nelze s ním proto nakládat stejně jako se
smíšeným komunálním odpadem, nelze ho spalovat,
recyklovat ani ukládat do otevřených skládek. Proto
musí být využity či odstraněny ve speciálních
zařízeních. Tyto odpady nepatří do běžné popelnice
na směsný odpad ani do výlevky.
Nebezpečné odpady můžete odkládat do sběrného
dvora nebo využít mobilního sběru. Když si nevíte
rady s nějakým prázdným obalem, podívejte se na
jeho etiketu. Na většině výrobků je v současné době
uvedeno, jakým způsobem má být s výrobkem
potom, co se stane odpadem, nakládáno. Další
možností, jak zjistit nakládání s odpadem, jsou
informace přímo od výrobce, potažmo prodejce
(manuál či návod k použití ledničky, informační
letáčky, nabídka prodejce odvézt např. starou pračku
při koupi nové).
Zvláštní částí zákona o odpadech je tzv. zpětný odběr
některých výrobků. Jedná se o odpadní oleje,
elektrické akumulátory, galvanické články a baterie,
výbojky a zářivky, pneumatiky, elektrospotřebiče a
elektrozařízení pocházející z domácností . Povinnost
zajistit zpětný odběr použitých výrobků nabídnutých
ke zpětnému odběru má právnická osoba nebo
fyzická osoba oprávněná k podnikání, která uvedené
výrobky vyrábí nebo uvádí na trh v České republice
výrobky zahraničního výrobce, a to bez ohledu na
výrobní značku.
Výrobci tedy mají ze zákona
povinnost postarat se o produkty, které vyrábějí.
Zpětný odběr pneumatik
Velcí producenti pneumatik ve své prodejní síti a u
svých smluvních partnerů zajišťují zpětný odběr
pneumatik. Dále je tu pak systém sběrných míst
pneuservisů a autoservisů, který provádí odbornou
výměnu gum. A také sběrné dvory.
Vysloužilá elektrozařízení a baterie
Staré a nefunkční elektrické spotřebiče podléhají tzv.
„zpětnému odběru", který zajišťují specializované
firmy. Místa, kde můžete zdarma odkládat takové
vysloužilé výrobky, jsou označována jako „Místa
zpětného odběru". Nejčastěji jsou zřízená ve
sběrných dvorech nebo v prodejnách elektro. Více
informací se dozvíte na následujících odkazech:
Elektroodpady: www.asekol.cz, www.elektrowin.cz,
Osvětlovací zařízení: www.ekolamp.cz
Baterie: www.ecobat.cz

Zpětný odběr musí podle zákona a prováděcích
vyhlášek splňovat následující kritéria.
1.
Zpětný odběr musí být prováděn bez ohledu
na výrobní značku. To znamená, že prodejce nesmí
odmítnout převzít ke zpětnému odběru výrobek s
odůvodněním, že tuto značku sám neprodává.
2.
Zpětný odběr musí být proveden bez nároku
na úplatu. Jakékoli vybírání poplatků v rámci
Zpětného odběru je literou zákona chápáno jako
nezákonné. To znamená, že při odevzdávání
vysloužilého výrobku v rámci zpětného odběru, po
vás nikdo nesmí chtít poplatek.
3.
Zpětný odběr musí výrobce i poslední
prodejce provádět až do výše (tedy množství), které
se vyrobí, doveze nebo prodá. Ovšem pozor. Je zde
výjimka, která se týká posledních prodejců (tedy
obchodů) elektrozařízení. Ti mají právo omezit zpětný
odběr na “kus za kus” s tím, že odevzdání starého
zařízení je podmíněné nákupem nového (například,
když vám přivezou novou lednici, starou zdarma
odvezou). Na sběrných dvorech tento systém
samozřejmě uplatňován není.
4.
Místa zpětného odběru musí být snadno
dostupná. To v praxi znamená, že vás prodejce ani
výrobce nesmí “odkazovat” na svoje krajská či
jakákoli podobná centra. Naopak, je povinen zřídit
místo, kde je možné vysloužilé výrobky odevzdat
všude tam, kde je sám prodává.
5.
Vysloužilý elektrospotřebič se oficiálně stává
odpadem v okamžiku, kdy je předán odpovědnému
pracovníkovi zpětného odběru.
6.
V případě, že je vracený výrobek nadměrně
znečištěn, popřípadě “vybrakován” může ho
provozovatel zpětného odběru odmítnout převzít.
Takový výrobek je pak možné odevzdat jen do
sběrného dvora.
Jak vidno, systém zpětného odběru je dobře
propracovaný a všemožně se snaží nám
spotřebitelům usnadnit život. Je tedy dobré
vymoženost zvanou zpětný odběr v co největší
možné míře využívat.

Použito informací a textu ze stránek
www.jaktridit.cz
www.trideniodpadu.cz

