Ceník odpadu ve sběrných dvorech Jirny a Nové Jirny:
Sběrné dvory jsou určeny pro občany s trvalým pobytem v obci Jirny
a vlastníky nemovitostí v obci, nikoliv pro podnikatele a firmy.

Zdarma:
- Bioodpad - veškerý odpad ze zahrady, tráva, větve pouze do délky 50 cm,
(větve delší než 1/2 m, nezkrácené keře – 100,- Kč)
- Železo - veškeré železné díly, panty, tyče apod.
- Oleje z domácností - pouze v uzavřených PET lahvích. Oleje ve skle či
neuzavřených nádobách nebereme!
- Sklo - pouze otevřené lahve bez zátek
- Papír - pouze rozebrané krabice a kartony z domácností
- Plast - PET lahve a plastové obaly v maximálním množství 1 pytel
- Tetrapack - nápojové kartony
- Elektrospotřebiče - lednice (pouze prázdné), pračky, bojlery, chladící
zařízení, sporáky, elektroodpad, autobaterie (spotřebiče nezbavené
zbytků, které do nic nepatří, např. nevybraná lednice za poplatek – 100,Kč)

Za úplatu:
- Směsný odpad a nábytek (vyjma stavebního odpadu a objemného
odpadu) - veškerý odpad musí být roztříděný a rozebraný.
Cena dle množství:
- objem do cca 1 kolečka ……. 20,-Kč
- malý vozík za auto ……………. 100,-Kč
- větší vozík za auto do 0,5 m3 200,- Kč

- Objemný odpad za poplatek 200,- Kč - velká sedačka, více jak jeden kus
nábytku, neroztříděná směs odpadu (elektro, nebezpečný odpad), velké
tabule skla, velké koberce, matrace na dvoulůžko

- Stavební odpad, výkopová zemina a suť za poplatek 100,-Kč za kolečko
materiálu - cihly, beton, kamení, čistá suť, zbytky stavebních materiálů,
dlaždice, obklady, zařizovací předměty, siporex, škvárové tvárnice,
objemné pytle s odpady neobsahujícími azbest

Příklad třídění odpadu:
-

Jízdní kolo, koloběžka, tříkolka atd. – zvlášť železo, plast
Nábytek - židle, křeslo, stůl, skříň, sedačka, kancelářská židle – zvlášť plast, dřevo,
sklo, železo a kovy
Okenní tabule, dveře, zrcadla v rámu – zvlášť sklo, dřevo, plast, kov

Pokud bude přivezen do sběrného dvora neroztříděný odpad, bude si obsluha
účtovat 100,- Kč za každý kus, který musí následně rozebírat nebo třídit:
Obsluha sběrného dvora na požádání vystaví příjmový pokladní doklad.
Pracovník sběrného dvora nemá povinnost rozebírat a třídit odpad přivezený do sběrného
dvora, případně si musí občan tuto službu zaplatit.

ODPAD, KTERÝ NENÍ POVOLEN VE SBĚRNÝCH DVORECH A MÍSTO, KDE JEJ LZE
ULOŽIT:
Eternit, Azbest, Lepenka, Asfalt, živice a materiály obsahující tyto složky – Skládka v Benátkách nad
Jizerou
Autodíly, autovraky – Autovrakoviště
Léky a rtuťové teploměry – Lékárny
Použité injekční stříkačky a jehly – Lékař, který lék předepsal
Kal ze septiků a žump – ČOV
Pneumatiky – Pneuservisy

