Kam s vaším odpadem v Berouně?

Zde uvádíme praktické rady, jak naložit s odpady, které ve vaší domácnosti,
na zahrádce či chatě mohou vznikat:

papír, plasty, sklo, železo, nápojové kartony, bioodpady a drobné elektro. Do
kontejnerů na tříděný odpad patří a nepatří:

Sběrny surovin:
 Ivana Schönauerová - SIK - výkupna druhotných surovin,
Václavské nám. 42, Beroun, telefon: 311 621 866
 MK metal Beroun s.r.o.
Tyršova 135, Beroun, telefon: 311 621 623
 Stanislava Mayerová - KOVO SDS
Plzeňská 696, Beroun, telefon: 311 675 921
 Radek Škvára
Brožíkova, Beroun, telefon: 311 512 282
Nebezpečný odpad neházejte do popelnic na směsný komunální odpad, ale
odevzdejte ve sběrném Eko dvoře. Pro občany Hostíma, Závodí, Zdejciny,
Jarova
a Zavadilky je pořádán 2x ročně mobilní svoz nebezpečného odpadu.
Nebezpečným odpadem jsou zbytky rozpouštědel, kyseliny, fotochemikálie,
pesticidy, obaly znečištěné nebezpečnými látkami, zářivky,
výbojky, rozbité teploměry atd., zbytky barev, lepidel, léky, olověné akumulátory
galvanické články, neúplné chladničky, mrazáky, televizory apod.

Odebírají bezplatně všechny lékárny ve městě.

Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen předat ho pouze osobám, které
jsou provozovateli schválených zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo
výkupu autovraků.
Ke schváleným výkupnám autovraků ve správním obvodu Berouna patří např:
 Stanislava Mayerová - KOVO SDS
Ul. Čs. Armády 1014, Zdice, telefon: 311 675 921
 KOVOŠROT LORENZ, s.r.o.
Areál cihelny, Zdice, telefon: 602 283 825
 MK metal Beroun s.r.o.
Tyršova 135, Beroun, telefon: 311 621 623

Vyřazené kusy nábytku, matrace, umývadla, obaly větších rozměrů, koberce,
tabulové sklo, vany, apod. odevzdávejte do sběrného EKO-DVORA nebo při
mobilním velkoobjemovém sběru.

Další využitelný odpad jako je železo, barevné kovy či papír odevzdávejte do
sběren surovin.

Sběrný EKO-DVŮR:
Provozovatel: Technické služby Beroun, s.r.o., Viničná 910
Provozní doba: Po-Pá: 7:00 - 17:00
So: 8:00 - 13:00
E-mail: sberny.dvur@tsberoun.cz, telefon: 311 548 226
Občané s trvalým pobytem v Berouně mají mimo stavebních odpadů a pneumatik
ukládání veškerých odpadů zdarma. Ostatní, včetně právnických osob,
mohou sběrný dvůr využít po domluvě s obsluhou za poplatek.

Odpad z domácností po vytřídění využitelných složek a nebezpečného odpadu,
tj. např. kuchyňské odpadky, smetí, konzervy, popel, znečištěný papír, papírové
pleny, apod. patří do odpadových nádob na směsný komunální odpad. Za
odstraňování odpadu jsou odpovědné Technické služby Beroun, s.r.o.. Město
Beroun vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu podle Obecně
závazné vyhlášky č. 4/2012 ve výši 700,- Kč za osobu.
Podnikatelé, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad
podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněný
k podnikání, mohou na základě smlouvy s obcí (v zastoupení TS Beroun) využít
systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem.
Ukládání směsného komunálního odpadu:
skládka ZDIBE, s.r.o. Stašov, tel: 606 288 239, 311 686 299
Oděvy a textilní materiál
Lze odevzdat v areálu TS Beroun do speciálního kontejneru.

Stavebním odpadem je např. beton, cihly, tašky a keramické výrobky, asfaltové
směsi, zemina a kamení, izolační materiál vznikající při zřizování, údržbě,
rekonstrukcích a odstraňování staveb.
Možnosti:
 skládka Halda Jarov - KD WASTE, s.r.o., telefon: 311 637 764
 ZDIBE s.r.o. Stašov, telefon: 311 686 299
Malé množství stavebního odpadu je možné uložit ve sběrném eko dvoře v areálu
Technických služeb Beroun, s.r.o., Viničná 910, telefon: 311 548 226.
Se stavebním odpadem obsahující asbest musí být nakládáno v souladu s
příslušnými ustanoveními
zákona o odpadech a současně musí být
zabezpečeno, aby při nakládání s odpadem nedocházelo k úniku částic
s azbestem do ovzduší.
Možnosti:
 skládka Lány - Ekologie s.r.o., telefon: 313 573 464
 Technické služby Beroun, s.r.o., Viničná 910, 266 01 Beroun, tel: 311
548 211
(za odběr stavebního odpadu platí i fyzické osoby, další info na výše uvedeném
čísle)

Odpady ze zahrádek lze:
• kompostovat na svém pozemku či zahrádce,
• do hnědých nádob určený ke sběru bioodpadu,
• odkládat do připravených kontejnerů při jednorázovém svozu jaro –
podzim,
• odvážet do sběrného Eko dvora.

Biologický kuchyňský odpad lze odevzdat ve sběrném Eko dvoře nebo do
popelnice na bioodpady (mimo zbytků živočišného původů – maso, kůže kosti
atd.)
Potravinářský olej (po smažení a fritování) lze odevzdat ve sběrném Eko dvoře.
Dřevo lze odevzdat:
• ve sběrném eko dvoře v souladu s provozním řádem a v dané
provozní době
• odkládat do připravených kontejnerů při jednorázovém svozu jaro –
podzim

Použité úplné výrobky, jako jsou elektrospotřebiče, pocházející z domácností,
elektrické
akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky nebo
motorové oleje lze bezplatně odevzdat u příslušného prodejce či v sběrném EKODVOŘE
Technických služeb Beroun, s.r.o., telefon: 311 548 226

Kde lze objednat kontejner pro objemový odpad, stavební suť, odpad ze
zeleně apod.?
Technické služby Beroun, s.r.o., Viničná 910, 266 01 Beroun, tel: 311 548 211
Co dělat, když jste objevili černou skládku?
Ohlaste ji na: Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí, odpadové
hospodářství, telefon 311 654 274, 311 654 275
Vidíte někoho ukládat odpad mimo oficiálně povolenou skládku nebo
mimo nádobu na odpad?
Pro okamžitý zásah volejte na Městskou policii Beroun, telefon 311 654 291,
728 363 308. Jinak ohlaste na: Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí,
odpadové hospodářství, telefon 311 654 274, 311 654 275.
Zapište si SPZ, barvu a typ vozidla, čas, datum, druh odpadu, případně pořiďte
fotodokumentaci nebo ohlaste na Českou inspekci životního prostředí, oddělení
odpadového hospodářství, telefon 233 066 301.

