Jak zvládat domový odpad

Mayo County Council (Zastupitelský úřad kraje Mayo) Vám poskytl tento leták, který Vám má pomoci při nakládání s odpadem
z Vaší domácnosti. Odpad může mít mnoho forem. Některý typ odpadu je recyklovatelný, což znamená, že může být zpracován
a přetvořen na nový produkt. Jiný odpad, který je obvykle nazýván „směsný“, anglicky „general“, „black bin“ nebo „landfill“,
je v současné době nerecyklovatelný.
Během každého týdne rovněž zjistíte, že máte potravinový odpad, který je na vyhození. Mohou to být slupky z přípravy jídla,
nekonzumovatelné části jako kosti, nebo zbytky jídla, či nesnědené jídlo. Zbytky jídla stojí peníze a jejich likvidace také, proto
je důležité co nejvíce snížit objem potravinového odpadu. Navštivte www.stopfoodwaste.ie a získejte skvělé tipy na snížení
objemu potravinového odpadu.

Co mohu dělat se svým odpadem?
Při nakládání s odpadem z Vaší domácnosti máte dvě možnosti.

1

Můžete si objednat autorizovanou popelářskou službu, která Vám na odpad poskytne popelnice. Některé autorizované
popelářské firmy mohou poskytovat službu sběru pytlů s odpadem, to však pouze za velmi specifických okolností.
Vaše popelářská firma Vám tyto podmínky vysvětlí. Vždy využívejte služeb autorizované popelářské firmy. Vyvarujte
se falešných popelářských firem – v případě pochybností kontaktujte Environment Office (Úřad pro ochranu
životního prostředí) County Mayo na tel: 094 9024444.
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Váš odpad můžete vzít do Council’s Civic Amenity Centres (Centra komunitních služeb) v county Mayo. V county
Mayo existují dvě centra – jedno na adrese Killala Road, Rathroeen při Ballina a druhé v Derrinumera na Newport
Road v Castlebar. Tato centra přijímají směsný odpad a také recyklovatelný odpad. Přivézt můžete rovněž objemný
odpad jako jsou staré matrace, pohovky, elektrické spotřebiče, dětské kočárky, dětské jídelní židličky a staré hračky.
Centrum přijímá také nebezpečný odpad z domácnosti jako použité baterie, barvy na bázi oleje, prošlá léčiva,
pesticidy a čistící prostředky pro domácnost. Podrobnosti o přijímaných typech odpadu, otevírací době a poplatcích jsou k
dispozici na webové stránce www.mayococo.ie, nebo můžete telefonicky kontaktovat CivicAmenityCentre v Rathroeenu na tel.
096 75959 nebo Derrinumera - 098 41632 nebo e-mailem: environment@mayococo.ie

Co patří do popelnice?
Do popelnice
NEVHAZUJTE
nebezpečný nebo
tekutý odpad!

Na venkově a v malých vesnicích, kde je sběr odpadu zaveden, Vám bude nabídnut systém dvou popelnic. V rámci tohoto
systému je Vám poskytnuta popelnice na směsný odpad a popelnice na recyklovatelný odpad. Můžete se také rozhodnout pro
zakoupení kompostovací popelnice, kterou zakoupíte u zastupitelského úřadu Mayo County Council za sníženou cenu 30 eur.
Do kompostovací popelnice může být vhazován odpad rostlinného původu, jako jsou slupky ovoce a zeleniny. Ve městech a
na vesnicích s populací nad 500 obyvatel je na potravinový odpad třeba používat hnědou popelnici. V těchto oblastech vám
bude nabídnut systém tří popelnic. V rámci tohoto systému je poskytnuta popelnice na směsný odpad, popelnice na recyklovatelný odpad a popelnice na potravinový odpad. Seznam položek, které patří do recyklovatelné a které do hnědé popelnice,
naleznete na druhé straně.

Motivující platební systém

Většina autorizovaných popelářských firem nyní nabízí motivující platební systém, který Vás má
motivovat k snížení objemu Vašeho odpadu a k lepší recyklaci. Co se týče motivujícího
platebního systému, kontaktujte, prosím, svou popelářskou firmu.

		Láhve a sklenice

Prázdné láhve a sklenice mohou být recyklovány v místních kontejnerech na sklo. Před
recyklací nezapomeňte odstranit víčka a zátky, opláchnout je a roztřídit podle barvy.

RÁDI BYCHOM VÁS UPOZORNILI, ŽE PRACOVNÍCI MÍSTNÍHO ÚŘADU BUDOU PROVÁDĚT NAMÁTKOVÉ KONTROLY.
UCHOVÁVEJTE VŠECHNY ÚČTY SOUVISEJÍCÍ S LIKVIDACÍ ODPADU PRO PŘÍPADNOU KONTROLU. LIKVIDACE ODPADU
NESPRÁVNÝM ZPŮSOBEM JE POVAŽOVÁNA ZA PŘEČIN. ZA PŘEČIN JE ROVNĚŽ POVAŽOVÁNO NEVEDENÍ ZÁZNAMŮ
O LIKVIDACI ODPADU. ZA TYTO PŘEČINY JE UKLÁDÁNA POKUTA.

Váš seznam recyklovatelných položek domácnosti
Tuhé plasty

Plastové láhve
od nápojů

Plastové láhve
od čistících
prostředků

Kelímky od másla,
jogurtů a salátů

Obaly na ovoce
a zeleninu

Plastové krabice
od mléka

Láhve na mýdla
a šampóny

Konzervy a plechovky

Polévky

Plechovky od
krmiva pro zvířata

Plechovky
od nápojů

Čisté,
suché
Clean,
Dry
a and
volné
Loose
předměty

Jídlo

Papír a kartón

Dopisy a
brožury

Kartónové krabice
(ploché)

Vejce

Ruličky od
toaletního papíru a
kuchyňských utěrek

Noviny

Krabice z
tetrapaku od
džusu a mléka

Hnědá popelnice
Co dělat a co nedělat!
Na dno popelnice
vložte
noviny nebo papírové
pytlíky.
Vhodné jsou i
kompostovací sáčky.

K vyložení
dna popelnice
nepoužívejte plastové
sáčky.
Kompostovací sáčky
jsou přijatelné.

Před vhozením
potravinového
odpadu do
popelnice
odstraňte veškeré
obaly.

DO HNĚDÉ POPELNICE MŮŽETE DÁVAT TYTO MATERIÁLY…

Popelářské firmy v County Mayo mají
povinnost poskytnout svým zákazníkům, kteří
žijí ve městech a na vesnicích s populací vyšší
než 500 obyvatel, hnědé popelnice pro sběr
potravinového odpadu.
Používáním hnědé popelnice chráníte Vaše životní
prostředí, v souladu se zákony a pomáháte vytvářet
nový kompostovací průmysl v Irsku.

Maso, drůbeží
maso a ryby

Kosti a
rybí kosti

Zbytky z talířů

Zbytky těstovin

Ovoce a zeleninu

Chléb/pečivo

Zbytky cereálií

Zbytky rýže

Kávové sedliny
a čajové sáčky
Více informací naleznete na: www.mywaste.ie nebo kontaktujte Vaši popelářskou firmu,
nebo oddělení pro životní prostředí zastupitelského úřadu Mayo County Council, Aras an
Chontae, Castlebar.

Telefon: 094 9024444 | E-mail: environment@mayococo.ie

Vejce a
mléčné výrobky

Syrové a
vařené jídlo

www.facebook.com/

greeningmayo

