Odpadové hospodářství v obci Chrást
V rámci Odpadového systému obce je zajišťováno sdružené plnění pro společnost EKO-KOM, a. s. a
spotřebitelé mohou odkládat odpady z obalů v rámci tohoto systému.
Na sběr papíru se používají modré nádoby, na sběr skla zelené a na plasty žluté. Co můžete a naopak
nesmíte do nádob na třídění odpadů odhodit vám napoví následující návody – nálepky na kontejnery:

sběr papíru:
Do modrých nádob můžete odhodit: časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky,
nebo knihy, obálky s fóliovými okýnky, bublinkové obálky vhazujte pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani
papír s kancelářskými sponkami.
Prosím, nevhazujte: uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír

sběr skla:
Do zelených nádob můžete odhodit:
jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád
či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet.
Prosím, nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo, zrcadla, zlacená a pokovovaná skla. Vratné
zálohované sklo patří zpět do obchodu

sběr plastů:
Do žlutých nádob můžete odhodit:
fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků,
kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky
z plastů; pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
Prosím, nevhazujte: mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly
od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky

sběr nápojových kartonů:
V naší obci se nápojový karton sbírá do nádob společně s Plasty, nádoby jsou označeny
oranžovou nálepkou.

sběr kovových obalů -

Kovové obaly (konzervy, nápoj. plechovky, tuby, uzávěry, víčka, zvířecí konzervy…)
můžete odkládat do černých kontejnerů s polepkou „Kovový odpad“. Umístěny jsou 1x u základní školy, 1x na
bytovkách,1x na sběrném dvoře.

Třiďte odpady, chraňte životní prostředí!!!
Nádoby na tříděný sběr odpadu: barevné nádoby o objemu 240 l a 1100 l.
V Chrástu se nachází 15 stanovišť s nádobami na separovaný odpad.
Společnost zajišťující svoz vytříděných složek odpadu, svoz komunálního odpadu, provozování sběrného dvora

AVE CZ odpadového hospodářství s.r.o. - tel. 377 237 364-6
Leták pro občany připravil a distribuoval Obecní úřad Chrást

Stanoviště separovaného odpadu v Chrástu
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Stanoviště:
Barevná legenda:

1 – Benátská
2 – Dlouhá
- papír (modrá)
3 – Vilová
4 – U Trati
- plast (žlutá)
5 – U Stadionu
6 – Na Jarově
- sklo (zelená)
7 – Budovatelů
8 – Zahradní
- kovy (černá)
9 – Žitná
10 – Železniční
- bioodpad (hnědá)
11 – nám. Čs. legií
12 – Pod Školou
- komunální a ostatní
14
Společnost zajišťující svoz vytříděných složek odpadu, svoz komunálního
odpadu, provozování
sběrného dvora
13 – DPS
odpad (šedá)
AVE CZ odpadového hospodářství s.r.o. - tel. 377 237 364-6
14 – Nádraží ČD
15 – nám. Čsl. legií – zdr. stř.
Leták pro občany připravil a distribuoval Obecní úřad Chrást

Sběrný dvůr
Sběrný, nebo také „recyklační“ dvůr je místo,
kde můžete odevzdat odpady, které se
nevejdou do běžných kontejnerů. Každý dvůr
má svého správce a ten vám poradí, do
kterého kontejneru můžete odložit odpady,
které jste přinesli, nebo přivezli. Doporučujeme
Vám, abyste před odevzdáním odpad roztřídili
podle druhu odpadu.
Žádáme občany, kteří využívají sběrný dvůr
k likvidaci objemného odpadu (např.
skříně apod.), aby se snažili tento odpad
rozebrat nebo rozbít na co nejmenší díly.
Sníží se tímto jejich objem a tím i náklady na
jeho likvidaci. Děkujeme za spolupráci.

Otevírací doba Sběrného dvora v Chrástu (na Benátkách):
Středa
14.00 – 17.00 (duben-září)
14.00 – 16.00 (říjen-březen)
Sobota
9.00 – 11.00
Ceník:
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
množství za den
Odpad
méně než 0,2 m3
více než 0,2 m3 *
*
nebo objemný odpad
od občana, který má zaplacený
0 Kč
100 Kč
poplatek (popelnice, kontejner...)
od občana, který nemá zaplacený
100 Kč
300 Kč
poplatek (popelnice, kontejner...)
od občana cizí obce, který nevlastní
200 Kč
500 Kč
nemovitost v Chrástu
z podnikání (vč. chrásteckých
200 Kč
500 Kč
občanů-živnostníků)
* množství 0,2 m3 = 2 stavební kolečka
Objemný odpad = např. skříň, gauč a další nábytek
!!! Sběrný dvůr slouží především k odkládání odpadu z domácností, který
nelze odložit do nádoby na komunální odpad u domácnosti (popelnice).
Pro likvidaci velkého množství odpadu je povinností občana zajistit si
likvidaci tohoto odpadu na vlastní náklady odbornou firmou (objednání si
kontejneru)!!!
Společnost zajišťující svoz vytříděných složek odpadu, svoz komunálního odpadu, provozování sběrného dvora

AVE CZ odpadového hospodářství s.r.o. - tel. 377 237 364-6
Leták pro občany připravil a distribuoval Obecní úřad Chrást

