Obec Sedliště, 739 36 Sedliště 271
INFORMACE
K SYSTÉMU ODKLÁDÁNÍ, SVOZU A LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Každý je povinen odpad, který předává do obecního systému, odkládat na místa určená obcí v souladu s
povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu zákonem o odpadech.
Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího
nakládání se směsným komunálním odpadem.
Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Papír,
Plasty včetně PET lahví,
Sklo,
Kovy,
Nebezpečné odpady,
Objemný odpad,
Jedlé oleje a tuky,
Biologické rozložitelné odpady (BRO),
Směsný komunální odpad

Soustřeďování separovaného odpadu
Papír, plasty, sklo, kovy, jedlé oleje a tuky se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou kontejnery
1100 l, 1550 l, 2150 l, nádoby 240 l.
Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích v k.ú. Sedliště ve Slezsku:
-

Centrum obce u parkoviště, parc.č. 743/7
Točna, parc.č. 1274/2
Dolní konec, parc.č. 225/14, 1517/1
Mlzáky, U kaple, parc.č. 1548/1
Kuty, parc.č. 1550/3, 1549
Černá zem, parkoviště u Bezručovy vyhlídky, parc.č. 697/6
Amerika, parc.č. 428/2

Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a)
b)
c)
d)
e)

Papír 1100 l, barva modrá,
Plasty 1100 l, PET lahve, barva žlutá,
Sklo 1100 l, 1550 l, 2150 l, barva bílá, zelená
Kovy 240 l, barva červená
Jedlé oleje a tuky 240 l, barva hnědá

Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

Soustřeďování nebezpečného odpadu, velkoobjemového odpadu a BRO
Místo pro odložení nebezpečného odpadu, velkoobjemového odpadu a biologicky rozložitelného odpadu je ve
sběrném dvoře, který provozuje Frýdecká skládka a.s. a je umístěn v areálu Zemědělské společnosti Bruzovice na
pozemku parc.č. 3456/1, 3456/7, st. 416/1, 416/2 k.ú. Bruzovice.

Soustřeďování směsného komunálního odpadu
Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob.
a)
b)
c)

d)

ocelové popelnice 110l, plastové nádoby 80l, 120l, 240l – umístění u rodinných domů, chat
igelitové pytle 110l - chataři, jednorázová likvidace odpadu
velkoobjemové kontejnery
odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného
komunálního odpadu.

