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Informace pro občany

Akce „BÍLÝ TÝDEN“ se vAkce „BÍLÝ TÝDEN“ se v          roce 2016 neuskutečníroce 2016 neuskuteční

Důvodem je zejména:
 navážení odpadu „mimo teplickými“ občany z okolních obcí a v nemalé míře také zneužívání této

akce podnikatelskými subjekty 
 výskyt volně odložených nebezpečných odpadů, případy zapálení hromady odpadů vandaly apod.
 opakovaně se objevující nové hromady odpadu po ukončení termínu úklidu, vyhlášeného pro „Bílý 

týden“, přičemž celá akce se tak vždy neukázněností občanů protáhla na 5-6 týdnů 
 rozebírání a roztahávání odpadu po okolí a znečišťování dalších ploch nepřizpůsobivými občany

MOŽNOSTI,  JAK  SE  I NADÁLE  ZBAVIT ODPADU ZDARMA: 

 prostřednictvím velkokapacitních kontejnerů rozmístěných po městě,

které  jsou  přistavovány  opakovaně,  cca  po  5-ti  týdnech,  na  vytipovaná  stanoviště  na  území  celého  města
(přehled stanovišť a termínů pro přistavování kontejnerů naleznete na webových stránkách města: www.teplice.cz pod
odkazem „odpady“, případně je rozpis k dispozici na podatelnách Magistrátu). 

Tato služba je zaměřena pouze na objemný odpad z     domácností (např. koberce, lina, nábytek..., popř. odpad ze
zeleně), nikoliv na odpad stavební (suť, cihly) či nebezpečný (např. autobaterie, lednice, televize atd.).

Pro rok 2016 byla služba přistavování velkokapacitních kontejnerů rozšířena, a to z původních 100 stanovišť na 125
stanovišť na území celého města.

 prostřednictvím sběrného dvora, 

který se nachází v Úprkově ul. v areálu firmy Marius Pedersen a.s., která jej spravuje. 

Provozní doba: pondělí - pátek od 8.00 do 18.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 14.00 hod., vyjma státních svátků.
Občané  města  Teplic zde,  po  prokázání  totožnosti,  mohou  ukládat  veškeré  druhy  odpadu zdarma,

podnikatelé za úhradu dle ceníku.
Ukládán zde může být např. odpad velkoobjemový, odpad ze zeleně, stavební odpad a nebezpečné odpady

(tzn. zářivky, oleje, znečištěné obaly, akumulátory, vyřazená zařízení – TV, lednice ….).

 prostřednictvím  společnosti  ASEKOL (kolektivního  systému  zpětného  odběru  a  recyklace
vysloužilých elektrozařízení)

pokud  se  potřebujete  zbavit  elektroodpadu  (např.  lednice,  mikrovlnky,  vysavače,  pračky,  TV,  monitory,  PC
apod.), můžete  tak  učinit  prostřednictvím  formuláře  k objednávce  svozu  na webových  stránkách  společnosti
Asekol (www.asekol.cz/objednavka-svozu/).

Jedinou  podmínkou  je  minimální  množství  elektroodpadu  100  kg  z jednoho  stanoviště. V případě
bytových družstev apod. je možná vzájemná dohoda mezi sousedy, stejně tak u rodinných domků, je však nutné odvoz
odpadů zkoordinovat z jednoho stanoviště. Odvoz bude zajištěn cca do 7 dnů.  
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