SBĚR A ODVOZ PNEUMATIK !
PROČ ?

Pneumatiky všech rozměrů a typů, nesmí končit odložené kolem cest nebo
kdekoliv v přírodě. Tento odpad se dá dále zpracovávat nebo využívat. Je
člověka nedůstojné s tímto odpadem obtěžovat slušné občany a zatěžovat
naše společné životní prostředí.

Co je pneumatika ?

Pneumatiky bez ráfků kol z automobilů, motocyklů, traktorů, kultivátorů,
povozů nebo jiných kolových zařízení.
Pneumatiky musí být odevzdávány zásadně bez ráfků.

Pneumatiky se odevzdávají do speciálních zařízení, drtí se a využívají
nejen jako stavební příměsi, ale i energeticky. Zpracování není levné, ale
šetří nám jiné surovinové zdroje.
Pneumatiky, s ráfky kol, nebudou námi odebrány. Demontáž ráfků by
jsme si museli zaplatit ze svého.

SBĚR A ODVOZ ELEKTROZAŘÍZENÍ !
PROČ ?

Elektrozařízení obsahuje mnoho nebezpečných látek.
Odložené volně v přírodě ohrožuje zdraví lidí, zvířat i rostlin, vodu,
vzduch, naše životní prostředí.
Proto jej musíme sbírat odděleně a dále odborně odstraňovat.

Co je elektrozařízením ?

Nepotřebné elektrozařízení se odebírá v kompletním stavu, nerozebrané.
Jen tak je zajištěno jeho správné další využití bez dopadu na naše životní
prostředí. Sbírají se, televizní přijímače, počítače, monitory, klávesnice a
ostatní zařízení PC včetně připojných vodičů, rozhlasové a jiné přijímače
nebo vysílače, tiskárny, vysavače, mixery, roboty, el. hračky, el. nářadí,
telefonní přístroje a spojové vybavení a jiná domácí elektrická zařízení.
Dále ledničky, mrazáky, el. pračky, el. sušičky, el. nádobí, el. topidla atd.

SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU !
PROČ ?

Nebezpečný odpad vyhozený do běžných odpadových nádob
ohrožuje zdraví lidí, zvířat i rostlin, vodu, vzduch a naše životní prostředí.
Proto jej musíme sbírat odděleně a dále odborně odstraňovat.

Co je nebezpečným odpadem ?

baterie všeho druhu, oleje a maziva včetně jejich obalů, brzdové kapaliny
a destičky, chladící a mycí kapaliny, plechovky od nebo se zbytky laků
barev, rozpouštědla, ředidla, tmely, lepidla, výplňové hmoty a kartuše
včetně sprejů, veškeré tlakové nádoby, štětce, válečky, rukavice, zářivky
a výbojky, vše co obsahuje rtuť nebo líh, tonery a barvy do tiskáren, jedy,
kyseliny, zásady, agropostřiky, pesticidy, kosmetika, fotochemikálie, léky,
desinfekční prostředky, čistící prostředky na okna a WC, znečištěné a
zaolejované oděvy, textilie a hadry, absorpční činidla a všechny různé
nádoby znečištěné speciálně upravenými stavebními hmotami nebo se
zbytky chemikálií, pohonných hmot, asfaltové odpady, azbestové krytiny
zabalené, sádrokarton a sádra apod. Tlakové hadice, autokabeláže, el.
vodiče obecně, znečištěná pryž a vše co přišlo do styku s ropnými látkami.

