Provoz sběrného dvora zahájen.
Ve středu 20.03.2019 byl zahájen provoz sběrného dvora, který byl spolufinancován Evropskou
unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Cílem projektu byla výstavba sběrného dvora, který bude sloužit ke sběru a třídění odpadů vzniklých na
území města. Díky výstavbě sběrného dvora získalo město zařízení pro nakládání s odpady, které bude
dobře dostupné pro všechny občany města. Odpady budou ve sběrném dvoře odděleně shromažďovány,
důkladně tříděny a následně materiálově využívány. Zvýšením recyklace odpadů dojde ke snížení
množství odpadů ukládaného na skládky.
Vlastník – provozovatel:
Sídlo:

Město Štramberk
Náměstí 9, 742 66 Štramberk

Odpovědná osoba za SD:
Tel.:
E-mail:

Karla Procházková
+420 736 645 875, + 420 558 840 621
tech.sprava@stramberk.cz

Provozní doba:
Den v týdnu
Středa
Sobota

Otevírací doba
08:00 – 12:00,
13:00 – 17:00
08:00 – 10:00
(každý sudý týden)

Přehled druhů odpadů přijímaných do sběrného dvora
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Plastové obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Skleněné obaly
Papírové a lepenkové obaly
Pneumatiky
Papír a lepenka
Sklo
Plasty
Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20
01 21 a 20 01 35
Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
Kovy
Objemný odpad
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Přehled nebezpečných odpadů přijímaných do sběrného dvora
Rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, vyřazená
zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky (chladničky, mrazáky), oleje a tuky - kromě jedlých, barvy,
tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky, detergenty obsahující nebezpečné látky,
nepoužitelná léčiva, baterie a akumulátory.
Občany Štramberka, kteří mají úmysl na sběrný dvůr uložit odpad, má obsluha sběrného dvora za
povinnost řádně identifikovat (tzn. občan je povinen předložit občanský průkaz nebo jiný průkaz
totožnosti). Tato povinnost vyplývá mimo jiné z Vyhlášky Ministerstva životního prostředí – vyhláška č.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
Ing. Oldřich Škrabal
Tajemník městského úřadu města Štramberka
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