Sběrný dvůr města Šenov, ul. Na Sedlácích
Provozní doba leden 2021
08.01. pátek
09.01. sobota

14:00 – 17:45 hod.
09:00 – 12:00 hod.

22.01. pátek
23.01. sobota

14:00 – 17:45 hod.
09:00 – 12:00 hod.

odběr a uložení odpadů komunálních:
• objemné odpady z domácností,
• elektro, baterie, monočlánky,
• EEZ (kompletní spotřebiče a elektrotechnika bez rozdílu velikosti),
• vyřazené kompaktní úsporné svítidla, zářivky, výbojky,
• nebezpečné složky komunálních odpadů od občanů (laboratorní chemikálie,
vyřazené léky, barvy a obaly znečištěné od barev, …),
• jedlé oleje a tuky (uložit vždy do uzavřených obalů nejlépe plastových lahví. U
olejů a tuků z kuchyní není nutné odstranit z přepálených tuků rozptýlené
zbytky).
• separovaný odpad (sklo, papír, plasty),
• bio/tráva, listí, měkké části rostlin,
• větve na štěpkování,
• oděvy, obuv a textil
• dřevo (odřezky z masivního dřeva, dřevěné obaly, trámy, desky, prkna, OSB
deska, překližka (rozměr do 2m x 0,8m x 0,8m), nábytkové dřevo (v rozloženém
stavu, nikoli celé např. skříně apod.)

Nově je v areálu sběrného dvora umístěn kontejner na tabulové sklo a
kartonový papír.
Nadále nejsou přijímány odpady vzniklé ze stavební činnosti – např. cihly, drobný
beton, omítka, kachličky, zemina, kamení, keramické střešní tašky, asfaltová lepenka,
izolační materiály, azbest, skelná vata, umakart, sádrokarton, … pneumatiky.

Od 01.01.2021 je účinný nový Provozní řád Sběrného dvora města Šenov ul. Na
Sedlácích ZDE, přílohy k provoznímu řádu ZDE.
I nadále fyzické osoby přihlášené ve městě Šenov mohou předávat své odpady
na sběrném dvoře pouze po předložení průkazu totožnosti (Provozní řád – str. 6,
bod 4.1 Shromažďování, zvážení a roztřídění odpadů). Toto opatření je zavedeno
především z důvodu, aby ve sběrném dvoře nemohli odpady odkládat občané
sousedních obcí.

Od 01.01.2021 je účinná Obecně závazná vyhláška města Šenov č. 3/2020 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Šenov.
V souladu s touto vyhláško již nebudou po městě přistavovány kontejnery na
objemný odpad, jak tomu bylo v minulosti. Tento odpad je možné odložit ve
sběrném dvoře.

