DRUH ODPADU

KAM PATŘÍ

UMÍSTĚNÍ

PLAST
CO: PET láhve, plastové obaly, fólie,
plastové kelímky (prázdné a vymyté!).

Žlutý kontejner

separační síť na území města

NEPATŘÍ SEM: výrobky z PVC, kovové
obaly od nebezpečných látek
(od barev, ředidel apod.), linoleum .

Žluté pytle

u rodinných domů

DROBNÝ KOVOVÝ ODPAD
CO: nápojové plechovky, konzervy od
potravin, uzávěry a víčka od nápojů apod.
(čisté).

Žlutý kontejner

separační síť na území města

PET lahve a další duté obaly před vyhozením zmáčknout nebo sešlápnout.

SKLO
CO: bílé i barevné (prázdné a vymyté)!
NEPATŘÍ SEM: porcelán, keramika,
zrcadla, automobilová skla, zářivky.

Zelený kontejner

separační síť na území města

PAPÍR
CO: papír, časopisy, noviny, reklamní
letáky, kartony.
NEPATŘÍ SEM: mokrý, mastný či jinak
znečištěný papír, voskový papír, použité
pleny .

Modrý kontejner

separační síť na území města

NÁPOJOVÝ KARTON - TETRAPACK
CO: obaly od nápojů (prázdné a vymyté)!

Modrý kontejner

separační síť na území města

Krabice před vyhozením roztrhat na menší kousky.
Obaly od nápojů před vyhozením zmáčknout nebo sešlápnout.

TEXTIL
CO: použité oblečení a textil – např.
kabáty, kusy spodního a vrchního
oblečení, páry bot (svázané k sobě), deky,
závěsy, povlečení.
Vše čisté, suché, v dobrém stavu, složené
a uložené v igelitových pytlích.
NEPATŘÍ SEM: krejčovský odpad, koberce
nebo matrace!

Modrý nebo bílý
separační síť na území města
VYSOKÝ kontejner

JEDLÉ OLEJE A TUKY
CO: jedlý olej a tuky z domácnosti
v uzavřených plastových nádobách.

Popelnice
s polepem

separační síť na území města

BIOODPAD
CO: tráva, listí, spadané ovoce, pecky
z ovoce, pečivo, skořápky z vajíček,
skořápky z ořechů, slupky z brambor,
Biopopelnice
zbytky zeleniny a ovoce, kávový odpad,
čajové sáčky, piliny, podestýlka drobných
dom. zvířat (např. králík, mořče, kočka),
hobliny, plevel, seno, sláma, větve z pořezu
stromů délky 25 cm a průřezu 2 cm.
Vratimovské služby

NEPATŘÍ SEM: hlína, jedlý olej, potraviny,
tekuté a kašovité zbytky jídel, kosti, popel,
uhynulá zvířata, hřbitovní odpad, (umělé
květiny), léky, guma, sklo, plast, papír, textil. FCC –
Logistické centrum
odpadu (LCO)

u jednotlivých nemovitostí
a na vybraných separačních
místech, svoz duben –
listopad co 14 dnů
Jana Žemly 1083, Vratimov
provozní doba: pondělí–pátek
6:00–11:00, 12:00–15:00,
duben–listopad také
po a čt po 15:00 do večera
Frýdecká 740,
Ostrava-Hrabová,
za čerpací stanicí SHELL
provozní doba: pondělí–pátek
7:00–18:00, duben–listopad
také každou
1. sobotu v měsíci 8:00–14:00

DROBNÁ ELEKTROTECHNIKA
CO: drobná elektrozařízení – telefony,
fotoaparáty, počítačové myši, fény, kulmy,
elektronické hračky a baterie.
NEPATŘÍ SEM: televizory, počítačové
monitory, zářivky, výbojky, žárovky .

Červený kontejner

separační síť na území města

DROBNÁ A VĚTŠÍ ELEKTROTECHNIKA
CO: elektrozařízení drobná i velká (tzv.
„černá“ technika) - televizory, počítačové
monitory, počítačové myši, tiskárny, PC
klávesnice, scannery, kopírky, videa, DVD
přehrávače, telefony, el. hračky, zářivky
a tzv. „bílá“ technika (ledničky, pračky,
myčky, mikrovlnné trouby atd.).

Frýdecká 740,
Ostrava-Hrabová,
FCC –
za čerpací stanicí SHELL
Logistické centrum provozní doba: pondělí–pátek
odpadu (LCO)
7:00–18:00, duben–listopad
také každou
1. sobotu v měsíci 8:00–14:00

VELKOOBJEMOVÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD
CO: objemný odpad (starý nábytek,
zařízení domácnosti, koberce, krytiny,
umyvadla, WC mísy apod.,
elektroodpad (ledničky, mrazničky, pračky,
rádia, televizory, počítače, ohřívače,
bojlery, vysavače, žehličky, mobily apod.),
zářivky, výbojky, úsporné žárovky,
olověné baterie a akumulátory všeho
druhu,
odpady ropných látek nebo jimi znečištěné
(oleje, filtry, tuky, mazadla),
zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic
a lepidel včetně nádob
chemikálie (rozpouštědla, kyseliny,
hydroxidy, fotochemikálie),
detergenty a odmašťovací přípravky
průmyslová hnojiva, zbytky postřiků proti
škůdcům,
pneumatiky (z osobních aut).
NEODEBÍRÁ SE: stavební odpad,
komunální odpad a bioodpad

Frýdecká 740,
Ostrava-Hrabová,
FCC –
za čerpací stanicí SHELL
Logistické centrum provozní doba: pondělí–pátek
odpadu (LCO)
7:00–18:00, duben–listopad
také každou
1. sobotu v měsíci 8:00–14:00

Mobilní sběry na
jaře a podzim

10 stanovišť po Vratimově
a Horních Datyních

STAVEBNÍ ODPAD - za úhradu
CO: stavební suť, zbytky fasádních
zateplovacích polystyrénů, střešní krytiny,
cihly apod.

Frýdecká 740,
Ostrava-Hrabová,
FCC –
za čerpací stanicí SHELL
Logistické centrum provozní doba: pondělí–pátek
odpadu (LCO)
7:00–18:00, duben–listopad
také každou
1. sobotu v měsíci 8:00–14:00
řízená skládka

např. skládka Řepiště

Odpady jsou od občanů přebírány v provozní době zdarma, pokud není uvedeno jinak, občan
je povinen prokázat se platným občanským průkazem a mít trvalé bydliště na území města
Vratimova.
Upozorňujeme, že tyto služby slouží pouze pro odpad produkovaný fyzickými osobami
s trvalým bydlištěm na území našeho města, nikoliv pro odpad z podnikatelské činnosti.
Kontakty ohledně informací ke svozu odpadů: e-mail: hranicka@vratimov.cz nebo
baran@vratimov.cz nebo 595 705 956, 595 705 926, 776 548 389 a 770 124 156.
Kontakty ohledně nahlášení přeplnění separačních nádob: e-mail: kontenery@vratimov.cz.
Odkaz na umístění separační sítě na území města:
https://www.vratimov.cz/pro-obcany/odpady/ Stanoviště separačních nádob
10.01.2022

