
  Kam odložit objemné odpady a nebezpečné odpady?

Kromě využitelných odpadů se ve vaší domácnosti potřebujete často zbavit např. i objem-

ných odpadů (např. nábytek, koberce apod.) nebo nebezpečných odpadů (např. plechovky 

se zbytky barev, laků, rozpouštědel, olejů, chemikálií, postřiků, staré léky apod.). Ty do popel-

nice ani do přírody nepatří! Objemné a nebezpečné odpady s dalšími použitými výrobky, jako 

jsou např. baterie a akumulátory nebo pneumatiky, můžete bezplatně odevzdat na nejbližší 

sběrný dvůr ve vašem městě, nebo v rámci mobilního sběru nebezpečných a objemných 

odpadů, pokud jej Vaše město či obec pořádá.

  Vysloužilý elektrospotřebič nepatří do popelnice

Velká část elektroodpadu z domácností stále bohužel končí na skládkách komunálního 

odpadu nebo ve volné přírodě. Přitom většina vysloužilých elektrospotřebičů se dá recyklo-

vat a použít při výrobě dalších produktů. Šetří se tím energie a přírodní zdroje a současně 

omezuje zatěžování prostředí škodlivinami. Některé elektrospotřebiče mohou také obsahovat 

nebezpečné látky. Toxické kovy jako kadmium, olovo či rtuť obsažené v některých elektro-

přístrojích rozhodně nepatří do popelnice. Směsný komunální odpad už totiž není dále tříděn, 

takže jedovaté látky v něm obsažené končí na skládkách odpadů, což není cesta k zabezpe-

čení lepšího životního prostředí.

  Kam odevzdat vysloužilé elektrospotřebiče

Podpořte recyklaci elektrospotřebičů jejich odevzdáním na správném místě:

Ë  Na sběrný dvůr – dnes už ho najdete skoro v každém městě či větší obci. Na sběrných dvorech od 

Vás rádi bezplatně odeberou vysloužilý elektrospotřebič, který jim přivezete. Aby elektrospotřebiče 

mohly být recyklovány, je nutné je odevzdávat celé, tj. v nedemontovaném stavu. 

Ë  Při mobilním svozu odpadů – v mnoha městech a obcích jsou pořádány mobilní sběry nebezpeč-

ných odpadů, při kterých můžete bezplatně odevzdat i vaše staré elektrospotřebiče. 

Ë  V prodejně elektrospotřebičů – ve většině prodejen můžete odevzdat vysloužilý elektrospotřebič 

systémem kus za kus, tj. za jeden nově kupovaný můžete odevzdat jeden starý. 

Ë  V opravně nebo servisu – většina dobrých servisů elektrospotřebičů od vás zdarma odebere ne-

opravitelný elektrospotřebič.

Následný odvoz a zpracování odevzdaných elektrozařízení zajistí kolektivní systém ASEKOL či některý z dalších systémů zpětného odběru 

elektrozařízení.

  Co se s odevzdaným elektrozařízením děje dál

Přístroje jsou nejprve rozebrány na jednotlivé komponenty, ze kterých jsou odstraněny součás-

ti obsahující nebezpečné látky (např. kondenzátory, akumulátory). Následně se součásti bez 

nebezpečných látek drtí a třídí podle druhu materiálu. Recyklované materiály nahrazují primární 

suroviny a používají se pro výrobu nových produktů.

STARÝ NÁBYTEK, KOBERCE, VYSLOUŽILÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE ČI ROZPOUŠTĚDLA

NEPATŘÍ DO POPELNICE ANI DO PŘÍKOPU U CESTY!

PATŘÍ NA SBĚRNÝ DVŮR!

www.elektrosrot.cz


