KAM S VAŠÍM ODPADEM?
Zde uvádíme praktické rady, jak naložit s odpady, které ve vaší domácnosti, na
zahrádce či chatě mohou vznikat:
RUMPOLD s.r.o.
provozovna Tábor
kpt. Jaroše 2418
390 03 Tábor

Využitelné složky odpadu

Možnosti likvidace: Firma Rumpold s.r.o., provozovna
Tábor, www.tabor.rumpold.cz/objednavky

Papír, plast, sklo a nápojové kartony patří do kontejnerů na
tříděný odpad.
Další využitelný odpad jako je železo, barevné kovy, papír
či akumulátorové baterie odevzdávejte do sběren surovin.
Schválenou výkupnu surovin Vám sdělí na Vašem
obecním nebo městském úřadu, případně Vám podle místa
bydliště výkupnu doporučíme.

Nebezpečný odpad
Nebezpečným odpadem jsou zbytky rozpouštědel,
kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, chemicky znečištěné
obaly, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (výbojky, rozbité
teploměry atd.), upotřebené motorové a převodové oleje,
vazelíny, zbytky barev, lepidel, léky, monočlánky, olověné
akumulátory, spotřební použitý potravinářský olej (olej po
smažení a fritování), apod.
Nebezpečné odpady neházejte do popelnic na komunální
odpad, ale odevzdejte ve vašem sběrném dvoře, nebo při
mobilním svozu nebezpečného odpadu.

Prošlé léky a obaly od léků
Prošlé léky odebírají bezplatně všechny lékárny.

Rostlinný odpad a kam s ním?
Odpad ze zahrádek lze:
• kompostovat na svém pozemku či zahrádce
• odkládat je do přistavených kontejnerů

Použité výrobky podléhající tzv. zpětnému
odběru
Použité výrobky, jako jsou domácí elektro- spotřebiče
(televize, pračky, ledničky, mixéry, rádia apod.,
elektrické akumulátory, galvanické články a baterie,
výbojky a zářivky, motorové oleje, lze bezplatně odevzdat
u příslušného prodejce či ve vašem sběrném dvoře.
Elektrospotřebiče můžete bezplatně odevzdat rovněž při
sběru nebezpečného odpadu ve Vaší obci. Elektrospotřebiče
odevzdávejte vždy kompletní, nedemontované!

Praktické rady a informace
Kde lze objednat kontejner pro objemný odpad, stavební
suť, odpad ze zeleně apod.?
Telefon: 606 071 782, pan Palme
mail: palme@rumpold.cz
www.tabor.rumpold.cz/objednavky

Autovrak a kam s ním?
Ceny za likvidaci vybraných odpadů pro občany:
Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen předat pouze
osobám, které jsou provozovateli schválených zařízení k
využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků.
Schválenou výkupnu autovraků Vám sdělí na Vašem
obecním nebo městském úřadu, případně Vám podle místa
bydliště výkupnu doporučíme.

- Stavební materiály obsahující azbest (střešní krytina
apod.)
2.180,- Kč/t
- Směsné stavební a demoliční odpady (s příměsí dřeva,
ale bez kovu, skla apod.)
1.608,- Kč/t
- Cihly a beton (pouze bez příměsí)

Objemný odpad a kam s ním?
Vyřazené kusy nábytku, matrace, umývadla, obaly větších
rozměrů, koberce, tabulové sklo, vany, apod. odevzdávejte
nebo při mobilním svozu objemného odpadu, do vašeho
sběrného dvora nebo si můžete kontejner na tento
odpad objednat individuálně.
Kde se nachází nejbližší sběrný dvůr nebezpečných a
vytříděných složek komunálního odpadu Vám sdělí na
obecním nebo městském úřadu.

590,- Kč/t

- Objemný odpad (nábytek, koberce, apod. Nepatří sem
nebezpečné odpady, elektroodpady a pneumatiky)
1.608,- Kč/t
- Pneumatiky osobní + moto

2.500,- Kč/t

- Pneumatiky ostatní

3.500,- Kč/t

Přistavení kontejneru: do 11m3
nad 11 m3

26,40 Kč/km
39,60 Kč/km

U kontejneru se do 5 dnů neplatí nájem.

Stavební odpad a kam s ním?
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.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

