PŘEVZETÍ ODPADŮ NA SBĚRNÉM DVOŘE v Buchlovicích
(dle podmínek stanovených obcemi MB)

Aktuální informace jsou na www.biokomp.cz.
od ledna 2022 můžete odevzdat:

ZDARMA neomezené množství komunálního odpadu z domácnosti na
Váš občanský průkaz (pouze občané obcí mikroregionu Buchlov):
- tříděné odpady – papír, sklo, dřevo, plasty, bioodpady, zemina a kameny,
- objemný odpad – čalouněný nábytek, kočárky, koberce, matrace atd.
Poznámka: - odpady z podnikatelské činnosti se NEpřijímají zdarma.
-

odpad, který vzniká při stavbě nebo rekonstrukci je stavebním odpadem, za
který je účtován poplatek podle platného ceníku BIOKOMP s.r.o.

PNEUMATIKY a ELEKTROODPAD se přebírá ZDARMA
v rámci zpětného odběru zdarma BEZ OMEZENÍ MNOŽSTVÍ.
Další odpady – včetně např. STAVEBNÍCH
převezme společnost BIOKOMP s.r.o. dle platného ceníku
i od občanů obcí mikroregionu Buchlov.
POVINNOSTI původce odpadů:
•
•

•
•
•
•
•

V kanceláři evidence nejdříve ohlásit druh přiváženého odpadu.
Občané mikroregionu Buchlov předloží občanský průkaz ke kontrole totožnosti.
Provozovatel sběrného dvora BIOKOMP s.r.o. – referent evidence do programu
v PC zapíše příjmení a jméno občana, číslo popisné (požadavek obcí).
Ostatní původci odpadu předloží dokumentaci odpadu dle vyhl. 273/2021 Sb.
Na silniční váze se odpad zváží.
Roztřídění odpadu je třeba provést už doma, dotřídění pak na sběrném dvoru.
Odpad v pytlích NESMÍ obsahovat bioodpad a jakékoliv tříděné suroviny.
Je třeba respektovat pokyny z kanceláře evidence a obsluhy sběrného dvora.

PROVOZNÍ DOBA:
Provoz letní (1.4. – 31.10.):

po – pá: 7,00 – 17,00

sobota: 8,00 – 12,00

Provoz zimní (1.11. – 31.3.):

po – pá: 7,00 – 16,00

sobota: 8,00 – 12,00
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KONTAKTY:
-

tel.: kancelář evidence 572 595 058, mobil: 731 506 341,
email: kompostarna@biokomp.cz,
www.biokomp.cz.

PŘEHLED PŘEBÍRANÝCH ODPADŮ:
objemný odpad – čalouněný nábytek, textil, koberce, vybavení domácností,
bioodpad – měkký - listí, tráva, plevel, seno, sláma.
- větve – vytříděné, přebíráme je jen odděleně od ostatního bioodpadu
(je nutné tento odpad nejdřív podrtit),
▪ papír – karton, tiskoviny, netříděný,
▪ sklo – bílé, barevné, tabulové,
▪ dřevo – čisté, masív (desky, trámy, dřevěné palety, masívní nábytek apod. – bez vrstev
syntetických nátěrů)
▪ dřevotříska, dřevotřískový nábytek bez čalounění, lamino, okna a dveře bez zasklení (je
možnost na sběrném dvoře vlastnoručně vytlouct).
▪ plasty - fólie čiré a barevné (jen čisté),
- PET lahve čiré, zelené, modré, mix,
- polystyren čistý – bílý i barevný, kuličkový (ne lisovaný),
- polystyren mírně ušpiněný – bílý i barevný, kuličkový (ne lisovaný),
- pevný plast I. – přepravky, kanystry, bečky…
- pevný plast II. – květináče kromě černých, nádobky od nápojů a jídla (červené
kečupové, od jogurtu…
• nebezpečné odpady jen některé druhy v omezeném množství a pouze od občanů obcí
mikroregionu Buchlov.
▪
▪

Zdarma bez předložení občanského průkazu – zpětný odběr:
▪ elektroodpad - větší vysloužilé elektrospotřebiče, např. pračky, sporáky, lednice
a mrazničky (jen kompletní, s motorem),
elektroodpad - menší elektrospotřebiče – televize, PC, monitory, rádia, mikrovlnné trouby,
sekačky, kabely aj., vysavače, konvice, žehličky,
▪ zářivky, žárovky, osvětlovací zařízení aj.,
▪ baterie – monočlánky,
▪ pneumatiky.
Seznam obcí mikroregionu Buchlov:
Boršice
Břestek
Buchlovice
Hostějov
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Staré Hutě
Stříbrnice
Stupava
Tupesy

Velehrad
Zlechov
Újezdec
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