Sběrný dvůr Soběkury
Majitel: Obec Soběkury
Obsluha: Bohumil Tejml
Provozní doba:
letní - středa 17 - 19 hod.
neděle 9 - 12 hod.
zimní - neděle 9 - 12 hod.
Vstup dovolen jen v přítomnosti
obsluhy.
Do sběrného dvora je možno umístit pouze odpady od obyvatel
žijících v obci, nikoliv odpady od ostatních obyvatel či odpady
vyprodukované z podnikatelské činnosti (odpady od právnických
osob či fyzických osob oprávněných k podnikání)

Ukládání odpadu do sběrného dvora
Dočasné uložení:
směsný komunální odpad
objemný odpad
kovový odpad
textil
Na vyzvání obecním úřadem – nebezpečný odpad:
Nebezpečný odpad se vybírá 2 x ročně. Na jaře a na podzim. Občané jsou
dobředu informováni ve vývěskách, rozhlasem a na www stránkách obce.
Oleje v uzavřených nádobách (jiné hydraulické oleje, jiné motorové, převodové a
mazací oleje, ostatní oleje

Olejové filtry, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými
látkami (absorpční činidla, filtrační materiály)
Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky, chemikálie sestávající
z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující, např. rozpouštědla, kyseliny, zásady,
fotochemikálie, pesticidy

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné
Brzdové kapaliny a ostatní kapaliny z automobilů v příslušných nádobách
Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
Detergenty (odmašťovadla) – stará mýdla a čisticí prostředky, Nepoužitá léčiva
(staré léky), Pneumatiky osobní (bez disků), Pneumatiky nákladní (bez disků),
Olověné akumulátory
Baterie včetně autobaterií, Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, Vyřazená
zařízení domácího chlazení, Vyřazená elektrická a elektronická zařízení
ostatní

Papír, plasty a sklo se ukládají do
kontejnerů na stanovišti u protipožární
nádrže, na křižovatce u školy a u chat.
Textil se ukládá také do kontejneru na
textil na stanovišti naproti protipožární
nádrži v Soběkurech Jedná se o věci pro
charitu – takže použitelné, čisté oblečení.

Biologicky rozložitelný odpad se ukládá do
kompostárny v silážní jámě v Soběkurech.

