KAM S VAŠÍM ODPADEM
V RAKOVNÍKU?
Jak se třídil odpad v Rakovníku v roce 2020?
V minulém roce vyprodukoval každý občan Rakovníka 199,37 kg směsného
komunálního odpadu (15 709 občanů k 1. 1. 2020).
Tříděného odpadu, tj. papíru, plastů, skla, kompozitních obalů, kovů a jedlých olejů se
vytřídilo na jednoho obyvatele 50,23 kg. Bioodpadu bylo vytříděno celkem vytříděno
503,96t, což představuje na jednoho obyvatel 32,08 kg. Většina tohoto odpadu se
vyčlenila ze směsného komunálního odpadu.
Za úspěšné třídění obdrželo město za loňský rok od společnosti EKO-KOM a.s.
odměnu ve výši 2 343 951,- Kč.
Zde uvádíme praktické rady, jak naložit s odpady, které vznikají u občanů
fyzických osob při jejich činnosti v domácnosti, na zahrádce atd. Podmínkou
využití systému nakládání s komunálním odpadem ve městě Rakovníku, který je
stanoven obecně závaznou vyhláškou č.8/2019 je úhrada místního poplatku,
který město stanovilo rovněž obecně závaznou vyhláškou č. 4/2019 všem
osobám mající na území města trvalý pobyt, nebo osobám, které na území
města vlastní rekreační nemovitost. Doplněním vyhlášky č.8/2019 jsou i Kritéria
pro přidělování odpadových nádob k jednotlivým nemovitostem. Veškeré
uváděné předpisy jsou zveřejněny na webových stránkách města – www.městorakovnik.cz.

Využitelné složky komunálního odpadu jsou veškeré odpady, které jsou následně
využity např. jako druhotné suroviny. Celoplošně jsou ve městě tříděny využitelné
odpady - papír, plasty, sklo, nápojové kartony a bioodpady. V některých lokalitách
jsou umístěny kontejnery na textil Ostatní využitelné odpady jako např. železo,
barevné kovy a další je možno ukládat ve sběrném dvoře města.

Prošlé léky
Pokud se léčiva stanou odpadem, považují se vždy za odpad nebezpečný. Kromě sběrného
dvora jsou povinny odebírat bezplatně prošlé léky všechny lékárny ve městě.

Obje
mný odpad a kam s ním?
Vyřazené kusy nábytku, matrace, umývadla, okna, dveře, obaly větších rozměrů, koberce,
tabulové sklo, vany, apod. odevzdávejte do sběrného dvora. Sběrný dvůr se nachází v areálu
bývalých technických služeb naproti Dopravnímu inspektorátu na ulici Dukelských hrdinů 2330
v Rakovníku. Provozovatelem je firma Marius Pedersen a.s., jejíž provozní středisko se nachází
na stejné adrese.
Bližší informace je možno získat na tel.: 493647793
Provozní doba:
listopad až březen
PO, ST, PÁ: od 11:00 do 17:00
SO: od 8:00 do 11:00
duben až říjen
PO, ST, PÁ: od 11:00 do 17:00
SO: od 8:00 do 17:00
Sběrný dvůr slouží občanům města, kteří prokáží občanským průkazem trvalý pobyt, nebo
vlastníkům rekreačního objektu na území města, kteří se prokáží dokladem o zaplacení
místního poplatku.
Právnické osoby a drobní podnikatelé (fyzické osoby s podnikáním) mohou odpady
do sběrného dvora ukládat za předpokladu, že předmětné zařízení požadovaný druh odpadu
přijímá a pouze za úhradu stanovenou provozovatelem.

Směsný komunální odpad a kam s ním?
Komunální odpad vznikající při činnosti fyzických osob - občanů po vytřídění využitelných
složek a nebezpečného komunálního odpadu, tj. např. kuchyňské odpadky, smetí, konzervy od
potravin, popel, znečištěný papír, znečištěné plasty apod., patří do nádob na směsný komunální
odpad (popelnic a kontejnerů), které občané města obdrží od oprávněné osoby pověřené
smlouvou městem k výkonu svozu směsného komunálního odpadu tou je společnost Marius
Pedersen a.s.
Nádobu je nutno objednat na odboru správy majetku tel. 313 259 118, kde po prověření
nároku a zaplacení poplatku bude vydán příkaz firmě k jejímu přistavení.

Do odpadových nádob na tříděný odpad patří a nepatří níže uvedené odpady:

PAPÍR

PLASTY

SKLO

PATŘÍ

NEPATŘÍ

noviny,
časopisy,
reklamní
letáky, kartony, sešity, papírové
obaly, krabice roztrhané na
menší
kusy,
balicí
papír,
lepenka,
kancelářský
papír,
sešity
PET lahve, plastové nádoby a
lahve, plastové sáčky a fólie,
čisté plastové obaly od mléka a
ostatních mléčných výrobků,
plastové tašky, čisté kelímky od
jogurtů, výrobky z plastů
bílé nebo barevné sklo, vymyté
skleněné
láhve,
zavařovací
sklenice, výplně oken

do kontejneru nepatří papír s
vrstvou plastové nebo hliníkové
fólie (např. Tetrapackové krabice
od mléka), mokrý, mastný či jinak
znečištěný papír, polystyrénové
výplně lepenkových krabic

NÁPOJOVÉ
KARTONY

všechny
nápojové
kartony
(krabice od mléka, džusů, vína
apod.)

BIOODPADY

tráva, plevel, košťály i celé
rostliny, seno a sláma, menší
větve, zbytky ovoce a zeleniny,
piliny, uschlé květiny

KOVY

JEDLÉ TUKY
A OLEJE

plechovky od nápojů a konzerv,
kovové tuby, alobal, kovové
zátky,
hřebíky,
šroubky,
kancelářské sponky a další
drobné kovové odpady
všechny druhy potravinářských
olejů
(slunečnicový,
olivový,
řepkový,
sójový,
palmový,
kokosový, a další), tuky (máslo,
margarín nebo sádlo). To
znamená, veškeré oleje a tuky z
konzerv, ze zeleniny, masa, ryb,
salátů, fondue, sýrů či hub
nakládaných
v
oleji
nebo
marinády
na
grilování,
a
samozřejmě ze smažení i
fritování. V uzavřené PET lahvi.

do kontejneru nepatří bakelit,
guma,
PVC,
linoleum,
pneumatiky
do kontejneru nepatří zářivky,
porcelán, keramika, plexisklo,
kovové uzávěry lahví, autosklo,
drátěné sklo, zrcadla, plné nebo
znečištěné lahve nebo nádoby
do kontejneru nepatří různě
znečištěné
kartony
např.
nebezpečnými odpady – oleje,
barvy atd.
Kuchyňské
zbytky
potravin,
dřevo, větve, zbytky pečiva,
skořápky
z vajec,
živočišné
zbytky, plasty, papír, sklo,
exkrementy domácích zvířat,
jakýkoliv komunální odpad
plechovky od barev, plechovky
od nebezpečných látek, domácí
spotřebiče a jiná vysloužilá
zařízení složená z více materiálů

Stavebním odpadem je např. beton, cihly, tašky a keramické výrobky, a jejich směsi, zemina
a kamení, izolační materiál vznikající při zřizování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování
staveb. Odpady je možno odkládat ve sběrném dvoře do objemu 500 kg za rok nebo si
objednat přistavení kontejneru k nemovitosti. POZOR!!! Přistavený kontejner na veřejných
pozemcích je zpoplatňován podle obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích jako zábor
veřejného prostranství.
Možnosti:
Marius Pedersen a.s., Dukelských hrdinů 2330, Rakovník, tel.: 493647793

S rostlinným odpadem ze zahrádek by mělo být naloženo dle níže stanovené hierarchie:
1.
2.
3.

Spalování rostlinného materiálu upravují obce na svém území obecně závaznou vyhláškou.
Město Rakovník takovou vyhlášku nemá.

Použité výrobky podléhající tzv. zpětnému odběru?
Použité výrobky
-

elektrozařízení - pocházející z domácností, mohou občané bezplatně odevzdávat
na sběrných místech kolektivních systémů bez ohledu ne jejich bydliště – sběrným místem
je sběrný dvůr v Rakovníku - podmínkou je úplnost elektrozařízení, v případě
neúplnosti elektrozařízení mohou být občané jiných obcí odmítnuti, protože se jedná
o odpad, jehož zneškodnění řeší obec v místě jejich trvalého bydliště

-

oleje, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, lze
bezplatně odevzdat u příslušného prodejce, či výrobce – spotřebitel by měl být při prodeji
informován o místě zpětného odběru výrobku, pokud tak prodejce neučiní je povinen tyto
výrobky odebírat přímo v provozovně, a to bez nároku na úhradu, ve sběrném dvoře jsou
tyto výrobky odebírány bezplatně pouze od občanů s trvalým bydlištěm na území města
Rakovníky, nebo od občanů, kteří vlastní na území města rekreační objekt.

motorové, mazací a ani jiné
technické oleje

Do všech odpadových nádob na tříděné odpady v žádném případě nepatří
směsný komunální odpad, biologicky rozložitelný odpad, kovové odpady a
nebezpečné odpady!!!
Některé využitelné komunální odpady jako je železo, barevné kovy a papír je možno
odevzdat i do jiných sběren na území města. Pro občany – fyzické osoby je však
místem pro odložení těchto odpadů stanoven primárně sběrný dvůr města.

Nebezpečný komunální odpad nevhazujte do nádob na směsný komunální odpad
(popelnic), ani do nádob na tříděný odpad, ale odevzdávejte ve sběrném dvoře
(adresa a provozní doba viz dále).
Nebezpečným
komunálním
odpadem
jsou
zbytky
rozpouštědel, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy,
chemicky znečištěné obaly, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
(výbojky, rozbité teploměry atd.), znečištěné oleje, mazací
tuky, zbytky barev, lepidel, léky, monočlánky, akumulátory
apod.

kompostovat na svém pozemku či zahrádce,
odkládat do předem stanovených nádob, rozmístěných po městě
odvážet do sběrného dvora.

Praktické rady
Kde lze objednat kontejner pro objemný odpad, stavební suť, odpad ze zeleně apod., nebo
zajištění vyklizení bytů, sklepů apod. vč. zneškodnění odpadů.
Marius Pedersen a.s., Dukelských hrdinů 2330, Rakovník, tel.: 313 515 812, 724 096 088.

Výše uvedené pokyny platí v celém rozsahu pouze pro fyzické osoby – občany
města Rakovníka, nebo fyzické osoby vlastnící na území města rekreační
nemovitost trvale neobydlenou. Právnické osoby a fyzické osoby s oprávněním
podnikat jsou ze zákona o odpadech původci a musí samostatně plnit
povinnosti původce stanovené tímto zákonem. Odpad podnikatelský nelze
směšovat s odpadem vznikajícím při činnosti fyzických osob, s výjimkou
případu, kdy má podnikatelský subjekt uzavřenu zvláštní smlouvu s městem!!!
Tuto smlouvu lze uzavřít na odboru správy majetku č. dveří 29.

