OBEC VLACHOVICE

Vlachovice 20
592 31 Nové Město na Moravě

vlachovice-nm.cz

OZNÁMENÍ
Obec Vlachovice vydává oznámení: od 1.1.2020 bude umístěn na stanoviště u budovy
obecního úřadu kontejner na tříděný odpad na jedlé oleje a tuky (oranžový o objemu 240 l).
Tato nádoba je uzamčena s otvorem a je určena na použité potravinářské oleje a tuky
v uzavíratelných nádobách (nejlépe nepoškozených a zašroubovaných PET lahvích). Do
nádoby nepatří motorové oleje a jiný nebezpečný odpad.
Sběr olejů a tuků bude zajišťovat firma Fabio PRODUKT spol. s r.o. Holín s pobočkou Nové
Město na Moravě
Jedlý olej z fritéz nebo přebytečný olej z pánve v žádném případě nepatří do výlevky. Pokud
tento olej skončí ve výlevce (ať už ve dřezu nebo v toaletě) a následně v odpadních trubkách,
ve studené vodě se srazí, přilepí se na stěny, chytají se na něj různé nečistoty a postupně trubky
ucpává. Kromě toho poškozuje kanalizační potrubí a zhoršuje funkci čistíren odpadních vod.
Použitý olej lze zlikvidovat několika způsoby:
1. V uzavřených nádobách do speciálních sběrných nádob, které byly umístěny na stanoviště u
budovy obecního úřadu.
Při následné recyklaci se jedlý olej filtruje a čistí a používá se jako ekologické mazivo nebo
přídavek do nafty.
2. Menší množství oleje lze dát do kompostu, olej by měl být vždy smíchaný se suchým a
savým materiálem (pilinami, ubrousky apod.). Nasáklý olej se postupně rozloží v kompostu a
nedochází k uvolnění tekoucího oleje do půdy. Olej se nehodí dávat do domácích
vermikompostérů a do uzavřených venkovních kompostérů ho přidávejte opatrně, nejlépe
smíchaný se suchým materiálem.
Do nádob na bioodpad nelze lít tekuté oleje, je možné tam dát pouze sebranou sedlinu z oleje s
drobky.
Výše uvedené informace platí pro jedlé oleje používané v kuchyni. Minerální oleje, maziva,
přídavky do benzínu pro dvoutaktní motory apod. jsou syntetické nebo získávané z nerostů a po
použití patří do nebezpečného odpadu. Můžete je odevzdat při výměně motorového oleje v
servisu, na sběrném dvoře nebo při svozu nebezpečných odpadů.
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