S tříděním odpadů začínáme již v domácnosti. Nejčastější druhy odpadů ukládáme do barevných kontejnerů rozmístěných na stanovištích
po městě. Kontejnery jsou barevně odlišeny a označeny nápisy, co do kontejneru patří a co nepatří.

PAPÍR

PLAST

SKLO

NÁPOJOVÝ KARTON

KOVY

barevné a čiré

samostatný kontejner/ s plasty

kontejner na kovy/
s plasty (jen plechovky od nápojů)

noviny, časopisy, letáky

pet lahve - SEŠLÁPNUTÉ

skleněné lahve

obaly od mléka - ZMÁČKNUTÉ

konzervy od potravin, krmiv

krabice - ROZLOŽENÉ, lepenka

plastové nádoby

skleněné nádoby

obaly od džusů - ZMÁČKNUTÉ

plechovky od nápojů SEŠLÁPNUTÉ

sešity, obálky

kelímky, krabičky

tabulové sklo

obaly od smetany, omáček

drobné kovové předměty

kancelářský papír

sáčky, fólie, polystyren

žárovky, varné sklo, laboratorní
sklo

sáčky od chipsů, kávy

plechovky od barev a jiných
chemikálií

pleny, hygienické potřeby,
roušky, respirátory

PVC, guma, molitan,
plastové trubky

zrcadla, autosklo, drátěné sklo

blistry (kombinované obaly)

tlakové nádoby, baterie

mokrý, mastný a jinak znečištěný nádoby od olejů a chemikálií
papír, voskovaný papír

keramika, porcelán

znečištěné kartonové obaly

znečištěné obaly od potravin
a krmiv

obaly z papíru jsou obvykle
značeny

obaly ze skla jsou obvykle
značeny

obaly z nápojového kartonu
jsou obvykle značeny

obaly z kovu jsou obvykle
značeny

obaly z plastu jsou obvykle
značeny

Odpady označené křížkem nepatří do barevných kontejnerů, s těmi je dobré zajít na sběrný dvůr. Sběrný dvůr je určen zejména pro odpady:
* nebezpečné odpady – odpadní barvy, laky, motorové oleje,
rozpouštědla, pesticidy, obaly a textil znečištěný těmito
nebezpečnými látkami
* odpadní elektrozařízení, baterie, akumulátory
* zářivky, žárovky
* jedlé oleje (oleje ze smažení nejlépe v plastových lahvích)
* odpadní pneumatiky

* velkoobjemový odpad – nábytek, koberce, linoleum, matrace,
sanitární keramika, kočárky
* rostlinný odpad (bioodpad) – tráva, větve, listí
* použitý textil, oděvy, boty
* na sběrný dvůr patří i separovaný odpad – papír, plast, sklo,
nápojové kartony, kovy, pokud nevyužíváme barevných zvonů
* další odpad, se kterým nevíme kam s ním

Provozní doba sběrných dvorů v Blatné
Riegrova ulice (od 1.5. do 31.10. – letní provoz)
Čechova ulice (celoroční provoz)
PO, ÚT, ČT, PÁ: 9:00 – 12:00; 14:00 – 17:00
ÚT, ČT: 9:00 – 11:00; 15:00 – 16:00
ST: 9:00 – 17:00
PO, ST, PÁ, SO, NE – zavřeno
SO: 9:00 – 12:00
V Čechově ul. nelze odevzdat velkoobjemový
pneumatiky, stavební a demoliční odpad.
NE: zavřeno
Od 1.11. do 30.4. otevřeno do 16:00 (zimní provoz).
Využívání sběrných dvorů je pro občany Blatné bezplatné.

odpad,

Další místa, kam lze ukládat vybrané složky odpadů
Baterie, které dáváme do boxů v prodejnách či na sběrný dvůr:
všechny druhy monočlánků, tužkové baterie, buřty, ploché, knoflíkové
baterie, vyměnitelné baterie z notebooků, foťáků, kamer a dalších
elektrozařízení. Pokud je baterie součástí elektrozařízení, vyhoďte ji
spolu s ním do elektroodpadu. Autobaterie odevzdávejte nejlépe do
sběrných dvorů nebo autoservisů. Schránky na baterie jsou umístěny:
červený kontejner na drobné elektro - Nad Lomnicí, Nad Vdovečkem
MěÚ T.G.M. 322 - venkovní box před radnicí
MěÚ T.G.M. 1520 – přízemí, Česká pošta
Potraviny JIP, COOP Tip, Penny Market, Lidl, Top drogerie
Elektro Němec – Němcová, Elektro Expert, Elektro S.M.S s.r.o.
Velkoobchod Bi Esse s.r.o., Mobily od Aleše , Hračkářství Pompo

Prošlé a nespotřebované léky odevzdávejte v lékárně.

Žárovky úsporné, výbojky, lineární zářivky, LED, halogenové i klasické
žárovky – elektro Expert, Elektro Hana Němcová, sběrný dvůr.
(www.ecolamp.cz)

Pneumatiky – osoby, které uvádí pneumatiky na trh v ČR, jsou
povinny zajistit jejich bezplatný zpětný odběr. Místa zpětného odběru
v Blatné: Automotoklub Blatná v AČR, Riegrova 773; Goodlack s.r.o.,
Jiráskova 1342; Pneu Spálenský spol. s r.o., u Sladovny 277, areál ST.
Odpadní pneumatiky lze odevzdat na sběrném dvoře. (www.eltma.cz)

(www.ecobat.cz)

Elektrozařízení – všechny výrobky, pro které je elektrický proud
hlavním zdrojem energie (telefony, počítače, mixéry, žehličky,
kávovary, TV vč. ovladačů, lednice, pračky …) lze bezplatně odevzdat:
u příslušného prodejce při nákupu nového výrobku, na sběrný dvůr
nebo do speciálních nádob – ul. Nad Vdovečkem, Nad Lomnicí.

Tonery – město Blatná je zapojeno do projektu Sbírej toner –
zabalené originální tonery lze odevzdat do sběrného boxu v budově
MěÚ č.p. 1520.

Textil, oděvy, obuv – kontejnery na použitý textil Na Vinici –
u tiskárny, na sídlišti Nad Lomnicí (očekáváme dodání nového
kontejneru) či na sběrný dvůr – vše čisté a zabalené.

Autovraky – Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak
předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru,
výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraku. Tato
osoba ho převezme bezúplatně. Oprávnění ke zpracování autovraků
v Blatné má Pavel Vohryzka, Jiráskova 1438.

Stavební a demoliční odpad – není odpadem komunálním, proto
si občan hradí náklady na jeho odstranění sám. Na sběrný dvůr lze
omezené množství odevzdat pouze po domluvě s provozovatelem
sběrného dvora (Technické služby města Blatné s.r.o., 383 422 541).
Stavební a demoliční odpad nelze bez předchozí úpravy v recyklačním
zařízení využívat na terénní úpravy. Odpady s obsahem azbestu jsou
přijímány za poplatek na skládce v Hněvkově (v obalu,
aby nedocházelo k uvolňování azbestu).

Rostlinný odpad (bioodpad) – zbytky ovoce, zeleniny, tráva, listí, zvadlé květiny, plevele, větve, piliny, kůra apod.
Kompostujeme na svých zahrádkách,
čímž získáme kvalitní hnojivo na zahradu,
do květináčů.

Ukládáme na sběrný dvůr – větve, tráva, listí

Ukládáme do velkoobjemových kontejnerů rozmístěných po městě
Bioodpad z domácností lze odkládat do speciálních nádob hnědé
Kontejnery pouze na větve: Jezárky, Brigádnická,
barvy, umístěných v bytové zástavbě v ulicích:
Vinice – u tiskárny, u Vishaye, nad Poliklinikou,
Nerudova, Na Bílé husi, U Čertova kamene,
Topičská, Rybářská, K Jatkám, Chlumská.
Zahradnická, sídliště Nad Lomnicí.
Kontejnery pouze na trávu: Jezárky, Brigádnická,
Vinice – u tiskárny, u Vishaye, nad Poliklinikou, Malý Vrch, Topičská,
Blýskavky, Rybářská, K Jatkám, Tichá, Chlumská, u špejcharu, Řečice.
Aktuální umístění zveřejněno na www.tsblatna.cz
V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami.
H romádku odpadů, která zbyde po vytřídění výše uvedených složek, vhodíme do popelové nádoby, či kontejner u.

Zásady ukládání odpadů:
* DO SBĚRNÝCH NÁDOB UKLÁDÁME POUZE ODPADY, PRO KTERÉ JSOU URČENY (smíšené odpady bude muset zase někdo
roztřídit, čímž rostou náklady na odpadové hospodářství města, a může dojít ke znehodnocení odpadů).
* ODPADY UPRAVÍME TAK, ABY SE DALY POHODLNĚ PROSTRČIT OTVOREM VE SBĚRNÉ NÁDOBĚ A NEZABÍRALY PŘÍLIŠ MÍSTA
(Pet lahve sešlápnout a prosíme neutahovat víčko kvůli dalšímu zpracování na dotřiďovací lince, krabice rozložit, nápojový
karton zmáčknout).
* SBĚRNÉ NÁDOBY NA KOMUNÁLNÍ ODPAD PLNÍME TAK, ABY JE BYLO MOŽNO ŘÁDNĚ UZAVŘÍT.
* ODPADY NEUKLÁDÁME MIMO SBĚRNÉ NÁDOBY.
* SBĚRNÉ NÁDOBY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD (příp. sběrný dvůr) MOHOU PODNIKATELÉ VYUŽÍVAT POUZE NA ZÁKLADĚ PÍSEMNÉ
SMLOUVY S MĚSTEM BLATNÁ, jinak se dopouštějí přestupku.

Systém odpadového hospodářství v Blatné je nastaven obecně závaznou vyhláškou č. 4/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Blatná, včetně systému nakládání se stavebním odpadem (zveřejněna na www.mesto-blatna.cz).
Odpadové hospodářství v našem městě provozují Technické služby města Blatné, s.r.o. (www.tsblatna.cz, e-mail: kontakt@tsblatna.cz, 383 422 541). S případnými dotazy
se můžete obracet na odbor životního prostředí MěÚ Blatná (383 416 232, scheinherrova@mesto-blatna.cz; 383 416 233, sustrova@mesto-blatna.cz).

