Jak v Čeperce nakládat s odpadem z rodinných domů!
1. Komunální odpad – jedná se o vytříděný směsný odpad vznikající při činnosti fyzických osob (domácností) na
území obce, který není separován, nebo ho již dále separovat nelze.
Ukládá se do černých popelnic u jednotlivých domů, které sváží firma Marius Pedersen a.s.
Poplatek za každou další popelnici navíc je 1.500 Kč za rok. V případě, že má v obci někdo popelnici větší jak
120 l, musí mít nalepeny 2 známky. Jedna popelnice 120 l je určena pro čtyřčlennou domácnost. V případě pěti
trvale hlášených osob je nárok na další popelnici bez doplatku.
2. Dřevní hmota určená ke štěpkování – větve ze stromů, zbytky keřů, kmeny thují (pouze silné kmeny nad 2 cm
průměr). Ukládá se do oploceného prostoru vedle sběrného dvora. Z důvodu kontroly je prostor otevřen pouze
v sobotu od 8 do 14 hodin nebo lze otevřít po předchozí domluvě na OÚ v Čeperce. Ukládejte pouze čistou
dřevní hmotu, která je následně štěpkována. Místo je určeno pouze pro občany s trvalým pobytem v
obci Čeperka.
3. Biologický odpad – tráva, listí, odpadní hmota ze zahrádek, ovoce, zelenina, ostřihy thují, větvičky do průměru
2 cm, vše, co je menší a lze zaorat. Ukládá se na kompostárnu Agrodružstva Klas Křičeň, která se nachází po levé
straně za lesem směrem na Opatovice nad Labem vedle kartonážky.
Důrazně upozorňuji, že pokud zde bude někdo ukládat něco jiného, bude smlouva ze strany Agrodružstva
Klas ukončena a do obce bude povinně zaveden svoz biologického odpadu formou hnědých popelnic, kde
poplatek za jednu činí 760,-Kč za rok!!!!
4. Plasty – veškeré plastové obaly
Ukládají se do žlutých pytlů (naplněné pytle a řádně zavázané), které obec sváží dle svozového kalendáře.
Svozový kalendář je umístěn na webových stránkách obce v sekci vybraných dokumentů nebo k vyzvednutí na
obecním úřadě.
Rozměrově větší plastové obaly se mohou uložit do žlutých kontejnerů na plast umístěných za obecním
úřadem, na sídlišti Nová Luka nebo na sběrný dvůr. Čistý polystyren z obalů z bílé techniky se ukládá do žlutých
zavázaných pytlů při svozu nebo na sběrný dvůr, ale také ve svázaném pytli. Fasádní polystyren patří pouze na
sběrný dvůr do nebezpečného odpadu v zavázaném pytli !!!!
5. Papír - papír a papírové obaly
Ukládají se do modrých pytlů (naplněné pytle a řádně zavázané), které obec sváží dle svozového kalendáře.
Pokud máte krabice a jiné rozměrově větší papírové obaly, lze je rozřezat, svázat a ponechat samostatně před
domem v den, kdy jsou sváženy modré pytle na papír.
Rozměrově větší papírové obaly je nutné rozřezat na menší a mohou také uložit do modrých kontejnerů na
papír umístěných za obecním úřadem, na sídlišti Nová Luka nebo na sběrný dvůr.
6. Kartonové obaly – obaly od mléka a džusů (naplněné pytle a řádně zavázané)
Ukládají se do červených (oranžových) pytlů, které obec sváží dle svozového kalendáře ve stejný den jako
plasty.
7. Dřevo - nábytek
Ukládá se na sběrném dvoře. Nábytek musí být rozložen na jednotlivé druhy odpadu (dřevo, kov, plast)
8. Kov a kovové obaly
Plechovky se ukládají do určené nádoby na kovové obaly umístěné za obecním úřadem.
Ostatní kov se ukládá na sběrném dvoře.
9. Sklo – lahve a sklo
Lahve čiré nebo barevné se ukládají do příslušných nádob (čiré a barevné sklo) umístěných za obecním úřadem.
Na sběrný dvůr lahve nevozte. Ostatní sklo se ukládá na sběrném dvoře.

10. Nebezpečné odpady – fasádní polystyren, oleje, barvy
Ukládají se na sběrném dvoře.
11. Elektrozařízení
Elektrozařízení větších rozměrů se ukládá na sběrném dvoře. Drobné elektrospotřebiče se ukládají do
červených označených nádob Asekol za obecním úřadem a u základní školy.
12. Oděvy
Oděvy včetně bot a hraček, které lze ještě dále použít se ukládají zabalené do bílých kontejnerů za obecním
úřadem.
Ostatní se ukládá na sběrném dvoře do kontejneru se směsným odpadem.
13. Stavební odpad
Odvoz stavebního odpadu ani uložení není obcí zajišťováno. Občan si musí na své náklady zajistit kontejner a
odvoz suti. Lze též za poplatek využít recyklační středisko ve Vysoké nad Labem.
14. Jedlé tuky a oleje
Ukládají se na příslušné místo na sběrném dvoře v uzavřených platových lahvích.
Důrazně upozorňuji, že kontejner umístěný u hřbitova slouží čistě pro potřeby hřbitova!!! Žádáme, aby zde
občané neukládali žádný odpad z rodinných domů!!!!
Veškerá sběrná místa jsou určena pouze pro občany s trvalým bydlištěm v Čeperce nebo majitelé pozemku
(zahrady) v katastru obce. Sběrná místa nejsou určena pro ukládání odpadu od živnostníků a podnikatelských
subjektů.
V případě, že provádíte rekonstrukci domu, vyklízíte dům, půdu, sklep, apod., což představuje větší množství
odpadů, tak si objednejte a zaplaťte přistavení velkoobjemového kontejneru u specializované firmy.
Na sběrný dvůr lze odvézt 200 kg odpadu na jedno číslo popisné v jednom měsíci.

Otevírací hodiny - Sběrný dvůr Čeperka:
Letní provoz od 1. 4. do 31. 10.:
středa 11.00 - 17.00 hodin
sobota 9.00 - 13.00 hodin
Zimní provoz od 6.1. do 31.3. a od 1.11. do 19.12. běžného roku:
středa 11.00 - 16.00 hodin
sobota 9.00 - 13.00 hodin
Poslední zákazník bude odbaven 15 min před uzavřením sběrného dvoru.
V době provozu sběrného dvoru je otevřen i prostor pro ukládání dřevní hmoty.

Splašková kanalizace
Zároveň Vás žádáme, abyste ve vlastním zájmu, ale i v zájmu vašich spoluobčanů, nevhazovali do odpadů ve
svých domech to, co do kanalizace nepatří (zbytky jídel, dětské pleny, vlhčené ubrousky, hadry na stírání,
nevylévali tuk…)!!!! Důsledkem není jen ucpaná přípojka u vašeho domu, ale hlavně velké problémy na
vakuové stanici a na čističce odpadních vod. Ohrožujete tím chod kanalizace po celé obci. Jeden dům odstaví
půl vesnice. Při závadě způsobené prokazatelně z vaší strany bude účtován poplatek za opravu 300 Kč za
hodinu technika plus použitý materiál. Platí zákaz vypouštění venkovních bazénů do splaškové kanalizace.
V případě poruchy u vás doma nebo i u souseda (slyšíte syčení nebo je neobvykle dlouhá doba sepnutí) ihned
volejte 606 660 202 nebo přímo obsluhu kanalizace pana Šroma 727 827 402.

DĚKUJI ZA DODRŽOVÁNÍ TĚCHTO POKYNŮ.
Vosáhlová Kristina
starostka obce Čeperka

