Sběr elketrozařízení,

je již zažité,
že sběr tohoto zařízení se koná 2 x ročně, vždy v
dubnu a v říjnu jako "nebezpečný odpad". Od
15.dubna 2015 je vyhlášena akce, do které je
zapojen i náš Sbor dobrovolných hasičů Horní
Blatná. Jedná se o akci, kdy dochází ke sběru
tohoto, již zmíněného elektroodpadu, celoročně, a
po sesbírání určitých kusů bude odvezen.
Elektroodpad je rozdělen na 4 skupiny, kdy každý
spotřebič musí být kompletní, tedy v
nedemontovaním stavu !!! :
1. Chlazení - chladící zařízení a klimatizační
jednotky - zařízení musí být kompletní.
2. Velké elektrospotřebiče - pračky, sušičky,
myčky nádobí, pečící zařízení, sporáky, zařízení
používaná k vaření, elektrická topidla, radiátory,
elektrické ventilátory, zařízení pro frézování,
broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtání,
ražení, skládání, ohýbání, nýtování, přibíjení,
šroubování, pájení, svařování, zařízení pro postřik,
sečení a ostatní velké zařízení a elektrické
nástroje, kopírky bez cartridge, apod.
3. Ostatní (malé) elektrospotřebiče - mikrovlnné
trouby, plotny, vysavače, čistící stroje na koberce,
zařízení používaná k šití, pletení, žehličky,

topinkovače, fritovací hrnce, masážní spotřebiče,
malá zařízení pro soustružení, frézování, broušení,
drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtání, ražení,
skládání, ohýbání, nýtování, přibíjení, šroubování,
pájení, svařování, zařízení pro postřik, sečení a
ostatní zařízení a elektrické nástroje jako elektrické
nože, spotřebiče pro stříhání vlasů, sušení vlasů,
čištění zubů, holení, hodiny, budíky, DVD
přehrávače, videorekordéry, tiskárny bez cartridge,
počítače, wi-fi zařízení, klasické telefonní přístroje,
apod. Tedy veškeré elektrospotřebiče s rozměry
menšími než 40x80x50 cm na elektriku nabo na
baterie.
4. TV a monitory - televize a monitory.
Žádná z těchto skupin neobsahuje žárovky a
zářivky, výbojky, bojlery, hrací automaty a pouliční
osvětlení.
Pokud Vám některé z vyjmenovaného zařízení
doma překáží, nemusíte čekat do "svozu
nebezpečného odpadu", tedy do října, oznamte
svůj vysloužilý elektrospotřebič na náš úřad, buď
Vám s odvozem pomůžeme, nebo jej můžete
dopravit na dvůr za naší radnicí. Akce bude trvat
do 14. dubna 2016.

