Jak třídit naše odpady ?
Městský úřad v Mladé Vožici si dovoluje tímto letákem upozornit své občany, jak
mají správně nakládat s odpady, které každodenně produkují a jsou za jejich
likvidaci spolu s městem zodpovědní. Zejména je důležité všechny odpady důsledně třídit, aby nekončily všechny na skládce, kde za ně platíme skládkovné, nebo
někde v přírodě. Takže, kam tedy odpady ukládat :

PAPÍR
(noviny, časopisy, kancelářský papír, obalový papír, kartonové krabice, atd.)
modré plastové kontejnery nebo plechové kontejnery s modrým víkem o objemu 1100 l
nebo výkupna Sběrných surovin a. s . v ul. Poplužní v Mladé Vožici

SKLO
(neznečištěné nápojové čiré i barevné, tabulové, ne autosklo)
zelené popelnice o objemu 240 l a v místních částech i plechové žluté nebo zelené kovové
kontejnery o objemu 500 l

PLASTY
(čiré i barevné PET-lahve a folie, nově i ostatní plasty: barely, truhlíky, veškeré umělohmotné
obaly od drogistických i jiných výrobků, kelímky od potravin, apod.)
žluté plastové popelnice o objemu 240 l

NÁPOJOVÝ KARTON
(krabice od nápojů - mléka, džusů, vína, šlehačky, jogurtových výrobků apod.)
černé popelnice s červeným víkem o objemu 240 l
(nově zavádíme zatím na stanovištích : Nákupní středisko Jednoty, bytové domy ul.
Táborská+Doudlebská a 17. listopadu, prodejna FLOP-diskont a u pošty, v místních částech
možno ukládat do žlutých popelnic na plasty)

KOVY
(železný šrot, barevné kovy, obaly - plechovky od konzerv, piva, nealko, kovový odpad z výroby,
autovraky)
výkupna Sběrných surovin a. s. v ul. Poplužní v Mladé Vožici
(provozní doba Po+Pá 11-16 hod, St 11-17 hod, So 9-12 hod)

OBJEMNÝ A HŘBITOVNÍ ODPAD
(vše co je objemné - a není nebezpečný odpad - a nevejde se do domovních popelnic
- nezneužívat pro ukládání odpadů, které lze vytřídit do separačních nádob)
velkoobjemové kontejnery - sběrný dvůr v ul. Táborská v Mladé Vožici, u hřbitovů v Mladé
Vožici, Janově a Blanici
jednorázové kontejnery na "jarní úklid" ve všech místních částech

NEBEZPEČNÝ ODPAD
(veškeré vyřazené elektrospotřebiče, pneumatiky, autobaterie, monočlánky, zářivky, vyjetý
olej, barvy, obaly znečištěné nebezpečnými látkami, ad. dle provozního řádu sběrného dvora)
Sběrný dvůr v ul. Táborská v Mladé Vožici
(provozní doba Pá 14-16 hod, So 8-10 hod
i mimo po dohodě s obsluhou nebo MěÚ
Nákupní středisko-průmyslové zboží : baterie a monočlánky
Lékárna v Mladé Vožici - nepoužitelné léky

STAVEBNÍ ODPADY A ZEMINA
stavební suť, beton, střešní krytiny - vyjma eternitu, výkopová zemina ad. dle provozního řádu
skládky, neznečištěné příměsemi dřeva, asfaltu, instalačních materiálů)
Skládka Pavlov - Mladá Vožice
(provozní doba průběžně - po dohodě s obsluhou - Z. Pechková, Pavlov 13, tel. 381 215638)

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
(vše, co už nejde jinak použít a vytřídit)
Domovní nebo firemní popelnice o objemu 110, 120, 240 l
plastové uzavřené pytle
v chatových osadách plechové kontejnery o objemu 1100 l

ODPAD ZE ZELENĚ (VĚTVE) A TRÁVA
Individuálně využít - spálit nebo zkompostovat
Odděleně uložit na pozemek pod hřbitovem v Mladé Vožici
(nemíchat trávu s větvemi)
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