Směsný komunální odpad se shromažďuje na území města do sběrných nádob.
1. popelnice,
2. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny
do doby vývozu svozovou firmou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální (u rodinných
domů) nebo společná pro více uživatelů (bytové domy). Velikost individuálních sběrných
nádob je ve městě stanovena pro 1 až 4 osoby 120 l, pro 5 až 8 osob 240 l,
frekvence svozu 1 x 3 týdny.
Popelnice určené k vývozu, prosím, přistavujte na místo, kde budou nádoby dobře viditelné
(např. před plot, k hlavní cestě, … apod.) nejlépe večer den před svozem. Odvoz komunálních
odpadů (plast, papír, směsný komunální odpad, bio) se provádí od 6 hod. ráno! V případě, že
popelnice nebude k vývozu přistavena včas, dojde k vývozu až v dalším pravidelném termínu.
Svozová firma není povinna odpady uložené mimo popelnice odvážet! (např. pytle s odpadem,
krabice, … apod.). V případě, že máte odpadu více lze využít sběrný dvůr nebo se informovat
na MěÚ úseku životního prostředí o dalších možnostech.
Nosnost plastové nádoby na směsný komunální odpad (černá) o velikosti 240 l je dle
výrobce 96 kg. Nádoby nesmí být přetěžovány (odpad v nich jakkoli hutněn). Za případné
poškození nádoby v souvislosti s jejím přetížením nepřebírá svozová firma ani město Šenov
zodpovědnost.
Nárok na větší nádobu vzniká těm, u kterých je nutné řešit potřebu likvidace plen u
inkontinentních osob a miminek do věku 3 let.
Nádoby na směsný (zbytkový) odpad jsou určeny pro následující odpady: maso, kosti, sáčky
z vysavače, smetky, popel, hygienické pomůcky (pleny), čistící utěrky a houby, keramika a
porcelán, trus zvířat, silně špinavé a mastné obaly.
Ostatní odpady, které Vám v domácnosti vznikají je nutno vytřídit – separovat dle příslušných
komodit (plasty, nápojový karton, drobné kovy, papír, BIO) nikoli umisťovat do nádoby na
směsný (zbytkový) komunální odpad.
120 l nádoba

240 l nádoba

Občané, kterým nebude stačit stávající nádoba na komunální odpad, si mohou
pronajmout další nádobu. Schválená roční cena zastupitelstvem města na rok 2022 je:
1. nádoba na směsný komunální odpad 120 l 500 Kč vč. DPH,
2. nádoba na směsný komunální odpad 240 l 1000 Kč vč. DPH.
O další nádoby je možné požádat na Městském úřadě v Šenově.

