Od července tohoto roku bude ve městě Jevišovice uveden do provozu sběrný
dvůr odpadů (SDO).
Jedná se o speciální zařízení, ve kterém budou mít občané obcí Jevišovic, Střelic,
Hluboké Mašůvky, Boskovštejna, Jiřic u M. Budějovic, Rozkoše, Vevčic a Černína
možnost odevzdat ke zneškodnění odpady, které nepatří do běžných odpadových
nádob.
Výstavbu sběrového dvora odpadů financoval Svazek obcí Jevišovicka za finanční
podpory Evropské unie z programu Operační program životní prostředí včetně
vybavení sběrnými nádobami. Provoz tohoto zařízení bude zajišťovat odborná firma
.A.S.A. EKO Znojmo, s.r.o., která má dlouholeté zkušenosti s provozováním těchto
zařízení a je držitelkou certifikátů ISO 9001, 14001 a OHSAS 18001. Pro každý druh
odpadů zde bude speciální sběrná nádoba. Některé nebezpečné odpady budou
navíc umístěny v EKO-skladu.
Proč SDO v Jevišovicích vznikne?
Každá domácnost v dnešní době produkuje určité množství odpadů. Závisí to
především na počtu členů domácnosti, na způsobu vytápění apod. Produkovaný
odpad se člení do několika kategorií. Jsou to druhotné suroviny (papír,plasty a sklo),
bioodpad, stavební suť, popel, ale také velkoobjemový odpad (např. starý nábytek),
použité elektrozařízení (ledničky, televize apod.) a podstatnou část tvoří také
nebezpečné odpady(oleje, barvy, léky….). Ne všechny tyto odpady patří do běžných
odpadových nádob a poté na skládku.
Naší snahou je tedy roztřídit je k recyklaci, část uložit na skládce a část zneškodnit
např. ve spalovně nebezpečných odpadů. Cílem je maximální ochrana životního
prostředí a u nebezpečných odpadů také to, aby se k nim náhodou nedostaly
děti.
Odpady, které lze v SDO odevzdat:
Jak jsme již uvedli, SDO bude sloužit především pro převzetí odpadů, které
produkují domácnosti a které běžný občan nemůže dát do popelnice, protože se tam
nevejdou a nebo tam nepatří. Předávat ke zneškodnění bude možné:
-

staré léky
monočlánky
akumulátorové baterie
zářivky
olejové filtry
oleje
materiály od zachycování olejů (piliny, Vapex)
pneumatiky
ředidla a ostatní rozpouštědla
použité elekrozařízení (ledničky, televizory, rádia, bojlery…)

-

velkoobjemový odpad (starý nábytek, koberce…)
stavební sutě (v omezeném množství - 1m3 na číslo popisné)
ale také druhotné suroviny (papír, sklo, plasty)

Veškeré výše uvedené odpady bude možno předávat v provozní době v SDO ke
zneškodnění zcela zdarma. Podmínkou je, že se bude jednat o odpad z běžných
domácností a nikoliv od podnikatelů. Náklady na zneškodnění jsou hrazeny
z poplatku na občana za odpady.
Odpady budou převzaty po předložení průkazu totožnosti k prokázání trvalého
bydliště obyvatele obce Svazku obcí Jevišovicka.
Pro zahájení provozu SDO bude stanovena provozní doba, o které doufáme, že
bude vyhovovat většině obyvatel obcí. Po zkušební době dvou měsíců pak bude
provozní doba upravena dle potřeby.
SDO najdete ve městě Jevišovice.
Provozní doba:
Úterý
Pátek
Sobota

14°° - 18°°
14°° - 18°°
8°° - 13°°

Na závěr:
Otevřením tohoto moderního a dle současné legislativy zabezpečeného SDO bude
mít prakticky každý možnost se svých odpadů zbavit zcela legálně a bez problémů.

Kontakt na provozovatele:
.A.S.A. EKO Znojmo, s.r.o.
Dobšická 10a
669 02 Znojmo
Tel.: 515 242 652

