Nakládání s odpady v obci 2021 (od 1.2.2021).
Otevírací hodiny Očistného centra (Lipová 230, Horní Maršov):

Úterý: 9 - 15 hod. / Středa: 9 - 17 hod. / Sobota: 9 - 13 hod.
Kontakt na pracovníka OC: p. Jaroslav Holub (Obec Horní Maršov) - 606 859 554

Občané obce Horní Maršov, vlastníci či nájemci nemovitostí, provozovatelé služeb s provozovnou
v katastru obce Horní Maršov mají následující možnosti, jak se legálně zbavit odpadů (ukládání odpadu
jinými osobami než je uvedeno nebude umožněno) :
-
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Směsný komunální odpad: popelnice s časovou nebo jednorázovou známkou, pytle dodávané svozovou
firmou (vše k zakoupení na podatelně obecního úřadu). Svozový termín pro Horní Maršove je v úterý. Druhá
možnost je odpad odložit rámci v otvírací doby v Očistném centru (aktuálně za poplatek 3,63 Kč/kg – tj. 3,Kč + 21% DPH).
Velkoobjemový směsný komunální odpad: (tj. to, co patří do popelnice, ale nevejde se tam): V otvírací
době do očistného centra (za poplatek 3,63 Kč/kg – tj. 3,- Kč + 21% DPH).
Plasty: do žlutých pytlů (k zakoupení na obecním úřadě za 5Kč/ks). Tyto pytle dát k popelnicím tak, aby je
pracovníci obce mohli každé úterý ráno odvézt. Druhá možnost je donést či dovézt v otvírací době do
Očistného centra – nemusí být v zakoupených pytlích (zdarma).
Nápojové kartony (Tetra Pak): do oranžových pytlů (na obecním úřadě zdarma). Tyto pytle dát
k popelnicím tak, aby je pracovníci obce mohli každé úterý ráno odvézt. Druhá možnost je donést či dovézt
v otvírací době do Očistného centra – nemusí být v zakoupených pytlích (zdarma).
Papír: v krabicích, svázaných balících nebo papírových pytlích dát k popelnicím tak, aby je pracovníci obce
mohli každé úterý ráno odvézt. Druhá možnost je donést či dovézt v otvírací době do Očistného centra
(zdarma).
Sklo: v krabicích, igelitkách, pytlích dát k popelnicím tak, aby je pracovníci obce mohli každé úterý ráno
odvézt. Druhá možnost je donést či dovézt v otvírací době do Očistného centra (zdarma – jen pro
„Maršováky“).
Železný šrot, ostatní druhotné suroviny, baterie: Železo a barevné kovy je také možné uložit k popelnicím
– obec sváží každé úterý ráno, bez dalších poplatků. Druhá možnost je donést či dovézt kovy v otvírací době
do Očistného centra (zdarma).
Elektrospotřebiče (pozor – pouze kompletní): Donést či dovézt v otvírací době do Očistného centra
(zdarma).
Biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu: v prostorech Očistného centra je celoročně přistaven
kontejner, kam lze uvedený typ odpadu zdarma uložit (v rámci otevírací doby).
Použité jedlé oleje a tuky: v plastových lahvích či kanystrech do objemu 2 l, které je možné připravit
k pravidelnému úternímu odvozu stejně, jako je tomu u všech ostatních složek tříděného odpadu. Druhá
možnost je donést či dovézt v otvírací době do Očistného centra (zdarma).
Nebezpečný odpad: (nádoby od barev, zbytky chemikálií…) 2 x ročně je zorganizován odvoz – vždy je na
vývěskách, webu a infokanálu zveřejněno datum a místo kam můžete odpad dopravit (většinou Očistné
centrum).
Zbytky léků: je možné odložit v Očistném centru v rámci otevíracích hodin.
Staré ošacení a textilie, obuv: v areálu Očistného centra je instalovaný speciální kontejner Diakonie
Broumov, kam lze uvedené věci zdarma odložit a zároveň tím pomoci potřebným
Ing. Petr Skalský, tajemník obecního úřadu

