Sběrný dvůr odpadů Lutín, Slatinická 46 (areál bývalého zemědělského družstva)

Otevírací doba:
Úterý až pátek 9:00 – 17:00
Sobota 8:00 – 12:00

Kdo může odpad ve sběrném dvoře zdarma odevzdat?
Občané s trvalým bydlištěm v obci Lutín a její místní části Třebčín po prokázaní totožnosti předložením
občanského průkazu.

Jaké odpady lze ve sběrném dvoře odevzdat?
Přijímány budou všechny odpady, které jste byli zvyklí odevzdávat při jarní a podzimní sběrové sobotě.
Z velkoobjemových odpadů zejména: kompletní domácí spotřebiče, televize, počítače, baterie, zářivky,
výbojky nebo veškerý starý nábytek.
Z nebezpečných odpadů zejména: staré nátěrové hmoty, ředidla, rozpouštědla, dezinfekční prostředky,
postřiky či staré léky.
Kompletní druhový seznam odpadů přijímaných ve sběrném dvoře je v tabulce.

Jaké množství odpadů lze odevzdat?
Ve sběrném dvoře lze odevzdat pouze množství odpovídající produkci běžné domácnosti. Toto bude
posuzováno obsluhou sběrného dvora.

Konkrétní informace lze získat u obsluhy sběrného dvora.

Seznam odpadů přijímaných zdarma na občanský průkaz ve sběrném dvoře Lutín, Slatinická 46:
Katalog.
číslo Druh odpadu
200101
200102
200108
200110
200111
200113
200114
200115
200117
200119
200121

Papír a lepenka
Sklo
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
Oděvy
Textilní materiály
Rozpouštědla
Kyseliny
Zásady
Fotochemikálie
Pesticidy
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

200123 Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
200125 Jedlý olej a tuk
200126 Olej a tuk neuvedený pod číslem 2001025
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice
200127
obsahující nebezpečné látky
200128
200129
200130
200131
200132

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice
neuvedené pod číslem 200127
Detergenty obsahující nebezpečné látky
Detergenty neuvedené pod číslem 200129
Nepoužitelná cytostatika
Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem
200131

Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 160601,
200133 160602 nebo pod číslem 160603 a netříděné baterie
a akumulátory obsahující tyto baterie
200134

Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem
200133

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení
200135 obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly
200121 a 2001236
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení
neuvedené pod čísly 200121, 200123 a 200135
200137 Dřevo obsahující nebezpečné látky
200139 Plasty
200140 Kovy
200136

200303 Uliční smetky
200307 Objemný odpad
160103 Pneumatiky

