Pokyny pro sběrače:

•
•
•

dodržovat základní pravidla silničního provozu a BOZP při účasti na úklidu,
správně třídit odpad,
účastníci úklidu vyplní základní údaje a podpisem potvrdí poučení o dodržování
pravidel silničního provozu a BOZP.

Informace o třídění odpadu:
Je velice obtížné specifikovat veškeré druhy odpadů, které by se mohly vyskytnout. Při
realizaci čištění přilehlých ploch silniční sítě lze nalézt prakticky cokoliv. Odpad budeme
třídit:
•

Pytle na plast (průhledné):
o ANO - výrobky z plastů – prázdné PET lahve, neznečištěný polystyren, igelit,
kelímky, plastové obaly, duté plasty......
o NE - novodurové trubky, lino, obaly znečištěné od chemikálií či zbytků
potravin.

•

Pytle na ostatní odpad (černé): ostatní směsný odpad A ZNEČIŠTĚNÉ PLASTY.

•

Nebezpečný materiál – umístit mimo pytle. Především je nutno separovat
nebezpečné složky např. zářivky a výbojky, akumulátory, materiály znečištěné
ropnými produkty, opotřebené pneumatiky, apod.

•

Sklo, skleněné střepy, elektrospotřebiče a ostré předměty do pytlů nedávejte, nechte
je spolu s nebezpečným materiálem mimo pytle.

•

Obsahy lahví nevylévat! – možnost kontaminace nebezpečnými látkami!!

•

V případě nálezu uhynulého zvířete – zákaz manipulace a informovat o nálezu
zástupce místně příslušné obce nebo zástupce mysliveckého sdružení.

•

Pokud objevíte Černou skládku, oznamte tuto skutečnost obci. Další možností je
využití zdarma mobilní aplikace ZmapujTo nebo černou skládku vyfotit a nahlásit na
www.zmapujto.cz. Tyto pak budou uklízeny v rámci dubnové celorepublikové akce
Ukliďme Česko. Kontakt: www.uklidmecesko.cz. Pro nahlášení černých skládek na
území statutárního města Jihlavy lze využít tzv. „knihy hříchů“, internetové aplikace,
kterou naleznete na stránkách www.odpadyjihlavy.cz.

Důležité upozornění: sebraný odpad je nutno nechávat v zavázaných pytlích na
bezpečném místě, nesmí zasahovat do vozovky nebo jinak ohrožovat silniční provoz!
Dodržujte sběr na zaznačeném úseku silnice a v oznámeném termínu – v případě
změny informovat organizátory! – pomůžete tím k efektivní organizaci svozu.
Děkujeme všem, kteří se k nám připojí a pomohou ke zlepšení prostředí, ve kterém společně
žijeme a přivítáme zpětnou odezvu o vašem zapojení do akce formou fotografií nebo článků.
Kontakt pro další informace: Petr Holý, Odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 538,
e-mail: holy.p@kr-vysocina.cz, Oldřich Sklenář, Odbor regionálního rozvoje, telefon:
564 602 562, e-mail: sklenar.o@kr-vysocina.cz.

