INFORMACE KE SBĚRNÉMU DVORU KDYNĚ A ORGANIZACI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Sběrný dvůr ve Kdyni (ulice Starokdyňská) je provozován firmou EKOŠROT s.r.o., Plzeň. Tato sběrna odpadu
slouží pouze občanům města Kdyně a jeho spádových obcí (Prapořiště, Starec, Podzámčí, Hluboká, Dobříkov,
Smržovice). Je rozdělena do dvou skupin - na výkup želených šrotů a barevných kovů (vč. autobaterií i
papíru), kam může za úplatu předat tento odpad jakýkoliv občan bydlící nebo zdržující se v naší republice a
vlastnící bankovní účet, kam mu budou peníze z tohoto výkupu převedeny. Druhá skupina se týká odevzdání
odpadu, který má obec se zákona povinnost od svých občanů, bydlících v jejím obvodu, odebírat. Jedná se
o sběr nebo zpětný odběr. Ve sběrném dvoře mohou občané města Kdyně a spádových obcí odevzdat
bezplatně nebezpečný odpad, velkoobjemový odpad, velkoobjemový plast, sklo a veškerou elektrotechniku či elektrozařízení.
Obec, která toto zařízení neprovozuje je ze zákona o odpadech povinna mít buď sběrné místo, nebo 2x do roka uskutečnit v obci
sběr. Sběrný dvůr ve Kdyni byl zřízen pouze pro potřeby občanů města Kdyně a jeho spádových obcí a nebylo nikdy počítáno
s tím, že by toto zařízení využívaly další obce – pro tyto účely ani nikdy nebyl stanoven žádný ceník. Provozovatel zde má pouze
jednoho zaměstnance a místo, které má pronajaté je přiměřené k velikosti města Kdyně a jeho spádových obcí.

Občané města Kdyně a spádových obcí mohou do sběrného dvora odevzdávat následující komodity:


PAPÍR vč. kartonů a kartonových obalů;



PLAST vč. plastových obalů, nápojových kartonů a krabic, plastových výrobků z domácností, neznečištěný polystyrén;



SKLO vč. skleněných tabulí;



NEBEZPEČNÝ ODPAD – zbytky barev, ředidel, rozpouštědel, lepidel i znečištěné obaly;



VELKOOBJEMOVÝ ODPAD – rozebraný nábytek, koberce, dveře, matrace, apod.;



BAREVNÉ KOVY A ŽELEZNÉ ŠROTY – železo, měď, hliník, olovo, zinek, směsné kovy;



ELEKTROZAŘÍZENÍ – velké spotřebiče jako lednice, mrazáky; malé spotřebiče jako mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice,
kávovary, elektronické hračky, vysavače, lampy, telefony; dále televizory, počítače, monitory, apod.;



TUKY A OLEJE – výhradě původem z domácností, nalité do uzavřené PET lahve;



ZÁŘIVKY – kompaktní a lineární zářivky, výbojky a LED světelné zdroje;



AUTOBATERIE



TONERY A CARTRIDGE



POLYSTYREN - neznečištěný a nelámaný

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA JE ZVEŘEJNĚNA NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA KDYNĚ V SEKCI „SLUŽBY OBČANŮM“.

ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S DALŠÍMI DRUHY ODPADŮ:








Pneumatiky jsou v rámci zpětného odběru pneumatik kolektivního systému ELTMA odebírány ve společnosti APM
Automotive, s.r.o. Kdyně, na adrese Nádražní 104, 345 06 Kdyně. Jedná se výhradně o zpětný odběr samotných
pneumatik, tj. bez kovových disků z osobních automobilů! Kontakt: 379 302 932; 379 302 944.
Stavební odpad a suť - beton, cihly, tašky, dřevo, kamení, směsný stavební a demoliční odpad převezme pan Luděk Marval
v areálu u kotelny v ul. Nádražní. Kontakt: 603 731 529.
Biologicky rozložitelný komunální odpad – jedná se o trávu, listí, větve. Úložiště se nachází u kotelny v ul. Nádražní.
Použitý textil – kontejnery jsou umístěny v ulicích Markova, Družstevní, Nám. prof. Žákavce, Mlýnská, obce Prapořiště a
Hluboká. Do těchto kontejnerů se odkládají oděvy, ručníky, záclony, peřiny, deky, boty, plyšové hračky (vše neznečištěné).
Drobná elektrozařízení (vč. baterií) – kontejnery jsou umístěny v ulicích Mlýnská, Nám. prof. Žákavce, Družstevní, Nádražní
(u TESCA), kam se odkládají malé spotřebiče z domácností.
Tříděný odpad – plasty, papír, sklo, nápojové kartony a nově také drobný kovový odpad je možné odkládat rovněž do
kontejnerů k tomu určených, které jsou rozmístěny na území města Kdyně i spádových obcí. Kovový odpad je nyní tříděn
do žlutých kontejnerů spolu s plasty a nápojovými kartony – jedná se však výhradně o nápojové plechovky, plechovky od
potravin či drobné kovové předměty – příbory, kovová víčka, apod.

UKLÁDÁNÍ ODPADU MIMO SBĚRNÉ NÁDOBY JE KVALIFIKOVÁNO JAKO PŘESTUPKOVÉ JEDNÁNÍ, ZA KTERÉ JE MOŽNÉ FYZICKÉ OSOBĚ ULOŽIT
POKUTU AŽ DO VÝŠE 10 000 KČ. MĚSTSKÝ ÚŘAD KDYNĚ SE V SOUČASNÉ DOBĚ ŘADOU TĚCHTO PŘESTUPKŮ JIŽ ZABÝVÁ – ODKLÁDEJTE
PROTO ODPAD PŘÍMO DO SBĚRNÝCH NÁDOB! V PŘÍPADĚ VELKOOBJEMOVÝCH KOMODIT VYUŽÍVEJTE SBĚRNÝ DVŮR. V PŘÍPADĚ, ŽE JE
DANÝ KONTEJNER PLNÝ, VYUŽÍVEJTE KAPACITY OSTATNÍCH SBĚRNÝCH MÍST.

za MěÚ Kdyně - Soňa Spěváková

