Sběrová sobota – mobilní svoz nebezpečného a objemného odpadu

sobota 24. 9. 2022
Časový harmonogram pro předání odpadů:
Stanoviště (obec)
Pěnčín

Čas předání odpadů
9:30 – 10:00 – prostranství u kaple
10:15 – 11:00 – prostranství před fa Palička

Žádáme občany o dodržení uvedených termínů a odvoz odpadů na určená stanoviště tak, aby mohly
být uloženy přímo do sběrových vozidel. Není dovoleno tvořit na určených stanovištích meziskládky,
zejména s ohledem na nebezpečí kontaminace nebezpečnými odpady. Neukázněným občanům hrozí
postih. Po ukončení sběru již nebude možné odpady odevzdat, neboť svozová technika bude přesouvána do
dalších obcí našeho regionu. Bezplatně budou odebírány tyto odpady:
➢ nebezpečný odpad - jedná se o odpad toxický nebo jinak nebezpečný např. barvy, fotochemikálie,
agrochemický odpad včetně obalů, oleje, tuky, léky
➢ pneumatiky - jedná se o pneumatiky z osobních vozidel do velikosti 20“
pneumatiky z traktorů, nákladních vozidel, strojů apod. se nepřijímají !
➢ objemný odpad - jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do
popelnic např. staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení apod.
➢ vyřazené elektrozařízení – se nepřijímá, tato zařízení můžete zdarma odevzdat v průběhu
celého roku na sběrných dvorech nebo kterémkoliv místě zpětného odběru elektrozařízení.
https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro
Pozor: Stavební odpady, jako jsou cihly, omítky, betony, eternit apod., nebudou odebírány. Eternit
může být odebrán jen na objednávku obce do samostatného kontejneru v předstihu sběrové
soboty, nebo v průběhu roku.
Veškeré přijímané odpady budou předávány zaměstnancům společnosti FCC Prostějov na
sběrových místech obce Pěnčín, v den a čase přistavení vozidel a kontejnerů, přímo do
sběrových vozidel.

Nebude se ukládat sklo, PET lahve, papír, nápojové kartony. Tyto odpady se ukládají do
kontejnerů na separovaný odpad, rozmístěných po obci.

Ve stejný den, od 9:00 hod. provede SDH Pěnčín sběr klasického železného
šrotu obvyklým způsobem.
Jen přesným tříděním odpadu lze dosáhnout potřebnou kvalitu materiálů pro následné
využití a také co nejpříznivějších cen za uložení či jiné zneškodnění odpadů, které nelze
jinak zužitkovat. S odpady se bude nakládat způsobem, vyhovující současným legislativním
a ekologickým normám.
Věříme, že každý z Vás, kdo takové odpady vlastní, využije této výhodné příležitosti a
akce se zúčastní.
Podnikatelé mohou uvedené odpady, vzniklé z podnikatelské činnosti, odevzdat za
poplatek dle současného ceníku za likvidaci odpadů.
Za Vaše osobní přispění ke zlepšení a ochraně životního prostředí v naší obci Vám
děkuje OÚ Pěnčín, SDH Pěnčín a FCC Prostějov s.r.o.

„MÁ TO SMYSL“
Vážení občané,
v rámci svozu klasického komunálního odpadu (popelnic z domácností) vyváží naše obec, ve
srovnání s jinými stejně velkými obcemi, mnohem větší objem těchto odpadů.
V popelnicích končí velká část odpadů, které patří do kontejnerů na tříděný odpad.
Všichni je dobře známe, je to sklo, papír, textil, plasty, tetrapak, plechovky, nově také
použité jedlé oleje v uzavřených plastových nádobách (PET lahvích).
Na místě je připomenout, že za odvoz, třídění, uložení a likvidaci komunálního odpadu
platí obec vysoké částky. Za vytříděné odpady naopak obec dostává částečnou kompenzaci.
Stále větší množství odpadů ukládaných do popelnic a netřídění odpadů do určených
kontejnerů (sklo, papír, plasty, tetrapak, plechovky) je jedním z důvodů k navyšování
poplatku za odvoz, třídění, uložení a likvidaci komunálního odpadu v příštích letech.
Několik málo připomínek k třídění odpadů do kontejnerů:
- PET lahve ukládáme „sešlapané nebo zmačkané“ - žlutý kontejner
- Sklo třídíme na bílé a barevné – bílý a zelený kontejner
- Plechovky sešlápneme nebo zmačkáme – nádoba na kovy (plechová popelnice na
sběrovém místě před dvorem OÚ).
- Noviny a časopisy přenecháme našim dětem do sběru, např. v naší škole, kde několikrát
ročně probíhá sběr papíru, jinak - modrý kontejner
- Tetrapak (nápojové kartony) – červený kontejner
- Použité jedlé oleje – zelená popelnice s oranžovým víkem na dvoře OÚ
- Nebezpečný odpad a stavební odpad nepatří do popelnic – Obec Pěnčín organizuje 2x
ročně svoz nebezpečného a objemného odpadu, stavební odpad patří do sběrového
dvora Přemyslovice k recyklaci.
- Textil, oděvy a boty - kontejner na textil před firmou Palička.
- Vše, co lze kompostovat – do kompostéru na vlastním pozemku.
Komunální odpad v igelitovém sáčku nepatří do žádného kontejneru na tříděný odpad!
Všem těm, kteří už odpady ze svých domácností třídí a ukládají do určených kontejnerů,
děkuji. Vy, prosím, berte toto sdělení jen jako připomínku podle hesla „opakování je
matka moudrosti“. Všechny ostatní žádám o zamyšlení nad touto problematikou a změny
v zavedeném systému Vaší domácnosti tak, aby se odpady z Vašich domácností dostaly
do správných kontejnerů a opravdu jen zbytkový komunální odpad skončil v popelnici.
Ladislav Popelář
starosta obce

