Organizační opatření
k likvidaci biologického a stavebního
odpadu v Kyjovicích
Na základě novely zákona o odpadech č. 229/2014 Sb., §17, odstavec 3 je zajištěno odkládání a
sběr biologického a stavebního odpadu následovně:

Čl. 1
Biologický odpad
Ukládání biologického odpadu je zajištěno na sběrném místě zpevněné plochy hnojiště
na okraji zemědělského družstva Zagra. Ukládání je umožněno od soboty 14. dubna
2018 a každou další sobotu po 14 dnech do 10. listopadu 2018 vč. vždy
od 10:00 - 12:00 hod. a od 14:00 - 16:00 hod. Prostor pro ukládání bude zajišťován za
dozoru pracovníka obce.
S ohledem na možnosti likvidace a dopravy biologického odpadu bude možno na
stanovišti ukládat traviny ze sečení zahrad, rostliny travnatého charakteru, listí, zbytky
ovoce nebo zeleniny. Na stanoviště nepatří dřevnatý odpad charakteru vyřezaných
keřů, haluzí nebo stromů.
Čl. 2
Stavební odpad
Občané mají možnost stavební odpad za úplatu odevzdat v našich sběrných dvorech
v Ostravě do množství většího vozíku za osobní auto, viz níže.
Stavební odpady přijímá za úplatu většina sběrných dvorů v Ostravě, mimo Krásné
Pole a Proskovice. Cena za likvidaci stavebních odpadů se ve sběrných dvorech
stanovuje podle objemu a typu odpadu: suť (cihly, dobrý beton bez armování,
omítka, kachličky, zemina, kamení, keramické tašky):
10 l (kbelík)
5 Kč
20 l (pytel)
10 Kč
400 l (menší vozík) 200 Kč
750 l (větší vozík) 350 Kč
směsný stavební odpad a demoliční odpad (asfaltová lepenka, izolační materiály,
umakart, sádrokarton, suť smíchaná s příměsemi plastu, papíru, skla…):
10 l (kbelík)
20 Kč
20 l (pytel)
30 Kč
400 l (menší vozík) 600 Kč
750 l (větší vozík) 1 000 Kč
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Okna a dveře přijímají všechny ostravské sběrné dvory za úplatu.
Cena za likvidaci: okenní křídlo 30 Kč/ks, dveře 50 Kč/ks, rám (okna i dveří) 10
Kč/ks.
Větší množství:
OZO Ostrava přijímá stavební odpad (např. cihly, beton, keramika, výkopová zemina,
izolační materiály, umakart) v provozovně v Ostravě-Kunčicích, Frýdecká 680/444,
v pracovní dny od 7:00 do 14:30 hodin. Cena za likvidaci odpadu se stanovuje
vážením.
Velkoobjemový kontejner pro jednorázovou likvidaci odpadu lze objednat
v provozovně v Ostravě-Kunčicích, Frýdecká 680/444. Cena služby závisí na počtu
ujetých kilometrů, délce pronájmu kontejnerů, době manipulace s kontejnerem, na
druhu a hmotnosti odpadu.
Pro bližší informace k likvidaci stavebního odpadu kontaktujte OZO Ostrava s.r.o.,
provozovna 7 - Doprava a objemné odpady, Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava
e-mail:
martan@ozoostrava.cz
telefon:
596 251 307
mobil:
602 425 777
www: http://www.ozoostrava.cz

V Kyjovicích 3.1.2018
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