Informace o projektu Zelená obec
v Benešově u Semil
Nyní můžete odkládat vysloužilé drobné elektrospotřebiče do sběrného boxu
na Obecním úřadě v Benešově u Semil čp. 125. Box je umístěn za hlavními
dveřmi v přízemí a je dostupný v rámci otevíracích hodin obecního úřadu.
Projekt Zelená obec funguje již 12. rokem. Je šitý na míru obcím, které se chtějí ekologickým a šetrným
způsobem k přírodě zbavit vysloužilého elektrozařízení, přenosných baterií a akumulátorů.
Projekt obci umožňuje také bezplatný odvoz a ekologické zpracování objemnějšího vysloužilého elektrozařízení a
zapojit se do něj může kterákoliv obec z České republiky, bez ohledu na počet obyvatel. Projekt „Zelená obec“
řeší oblast sběru a recyklace drobných elektrozařízení po skončení jejich životnosti. Zásadním problémem
je totiž rozměr drobných elektrospotřebičů. Zatímco velké spotřebiče se často nevejdou do kontejneru na směsný
komunální odpad, malé spotřebiče díky svým malým rozměrům často končí ve směsném komunálním odpadu,
což znamená poměrně významnou zátěž pro životní prostředí v podobě skládkování nebo spalování
elektroodpadu.
CO VŠE PATŘÍ DO SBĚRNÉHO BOXU?

CO VŠE DO SBĚRNÉHO BOXU NEPATŘÍ?

Obecně lze říci, že do sběrného boxu může občan odložit
rozměrově vhodné (malé a střední) elektrospotřebiče a
také baterie. Následující spotřebiče do sběrného boxu
patří:

Elektrospotřebiče, které jsou rozměrově nevhodné
(orientačně větší než mikrovlnná trouba),
• např. pračky, myčky, sporáky, pily,
křovinořezy a sekačky apod.

1. Malé domácí spotřebiče
• např. vysavače, žehličky, topinkovače, fritovací
hrnce, mlýnky, mixéry, kávovary, holicí strojky,
masážní strojky, hodinky, budíky, váhy apod.

Elektrospotřebiče, které vyžadují speciální recyklační
technologii
• televizory, monitory, zářivky, lednice
mrazáky,

2. Zařízení informačních technologií a telekomunikační
zařízení
• např. minipočítače, notebooky, elektronické diáře,
kalkulačky, telefony, mobilní telefony, počítačové
periferie jako myši, klávesnice nebo reproduktory,
počítačové komponenty apod.

OZNAČENÍ SBĚRNÉHO BOXU

3. Spotřebitelská zařízení
• např. rádia, videokamery, videorekordéry, CD, DVD,
MP3 a jiné přehrávače, walkmany apod.
4. Elektrické a elektronické nástroje
• např. vrtačky, brusky a jiné malé a střední nástroje
5. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty
• např. elektrické vláčky a autíčka, ruční ovladače
videoher, videohry, tachometry a jiná sportovní
měřidla

VÍCE INFORMACÍ

6. Ostatní střední a drobné elektrospotřebiče
• např. měřící přístroje, lékařské přístroje apod.

Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu:
komunikace@rema.cloud nebo na
telefonu 225 988 001 (2).

7. Tužkové a knoflíkové baterie

Webové stránky projektu: www.zelenaobec.cz
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