Zpětný odběr odpadů - informace pro občany obce Kublov
Již více jak 10 let je naše obec zapojena do systému zpětného odběru odpadů a to obalů a
vyřazených elektrospotřebičů.
Zákon o odpadech definuje seznam výrobků, na které se vztahuje zpětný odběr. Jsou to:






výbojky a zářivky
pneumatiky
elektrozařízení pocházející z domácnosti (ledničky, televizory, monitory, pračky,
kalkulačky, rádia, telefony, apod.)
galvanické články a baterie
elektrické akumulátory.

Upřesnění je v jednotlivých prováděcích předpisech, např. vyhl. č. 352/2005 Sb., kde jsou
uvedena elektrozařízení, neboť pojem „pocházející z domácnosti“ znamená taková zařízení, která
se využívají jak v domácnostech, tak i v podnikatelské sféře. Některá elektrozařízení však mohou
být i odpadem a do režimu zpětného odběru proto nepatří. Jedná se např. o boilery, nestandardně
velká elektrozařízení, taková, která slouží jen ve výrobní sféře, a speciální součástky (kabely,
jističe apod.). Jejich popis a rozdělení je popsáno v metodickém pokynu MŽP
(https://www.mzp.cz/cz/elektricka_elektronicka_zarizeni_zakon). Pneumatiky a nakládání s nimi
řeší vyhl. č. 248/2015 Sb. a baterie vyhl. č. 170/2010 Sb.
Pokud jde o drobná elektrozařízení, jakými jsou například telefony, kalkulačky a použité
baterie z přenosných elektronických zařízení, tyto mají možnost občané odevzdávat do dvou
kontejnerů společnosti Asekol, které jsou trvale umístěny v přízemí zdejšího obecního úřadu.
Prosíme občany, aby při využití těchto kontejnerů vytřídili baterie od ostatní elektroniky. Pro
baterie je určen horní malý kontejner. Pro zajištění zpětného odběru ostatního elektrozařízení ,
akumulátorů a pneumatik obec dvakrát ročně organizuje svoz tohoto odpadu ve spolupráci s
obchodní společností AVE CZ Hořovice. Termín tohoto svozu je vždy v předstihu oznámen na
úředních deskách a prostředníctvím hlášení obecního rozhlasu.
Zpětný odběr obalů obec zajišťuje ve spolupráci s obchodní společností AVE CZ Hořovice
a to prostřednictvím kontejnerů z nichž některé jsou ve vlastnictví obce, některé jsou zapůjčené
společností EKO-KOM, a.s. a zbývající jsou pronajaty svozovou firmou. Kontejnery jsou v obci
umístěny na svozových místech a to u čekárny V Hoře, na Průhoně pod Podskalím, u prodejny
COOP, vedle hasičské zbrojnice, ná návsi a u čekárny Malá Louka.
Do žlutých kontejnerů mohou občané obce Kublov odkládat plasty a nápojové kartony, do
modrých kontejnerů papír, do bílých zvonů čiré sklo, do zelených zvonů barevné sklo a do černé
nádoby u hasičské zbrojnice drobný kovový odpad. Sběr objemnějšího odpadu obec zajišťuje ve
spolupráci s místními organizacemi hasičů a sportovců. Po dohodě je možno tento druh odpadu
odložit v ohradě na konci obce, odkud jeho odvoz zajistí obec. Obec připravuje i možnost pro
odkládání použitých potravinářských olejů z domácích kuchyní. Ty bude možno vhazovat v PET
lahvích do nádoby, s jejíž umístěním se počítá u hasičské zbrojnice v závěru r. 2019.
Třídění odpadů v naší obci má již dlouhou tradici a jsme vděčni všem občanům, kteří
odpad třídí. Obec Kublov na základě smlouvy od společnosti EKO-KOM, a.s. za takto
vytříděné odpady následně dostává do svého rozpočtu nezanedbatelnou odměnu. V roce
2018 tato odměna představovala 104 tis. Kč. Tyto prostředky jsou následně použity na
částečné financování systému odpadového hospodářství v obci.

