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Zpětný odběr pneumatik
Na základě informací provozovatele sběrných dvorů sdělujeme občanům tyto informace:
Pneumatiky jsou výrobky, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru dle zákona o
odpadech č. 185/2001 Sb., § 38.
Dle tohoto ustanovení občan již jejich následnou likvidaci zaplatil v ceně výrobku při jeho
nákupu. Pneumatiky lze ekologicky zlikvidovat či recyklovat pro další využití.
Z tohoto důvodu mají občané možnost pneumatiky bezplatně, bez ohledu na značku a druh
pneumatik a bez podmínky koupě nových výrobků, použité nepotřebné pneumatiky odevzdat
na všech místech zpětného odběru. Jedná se o pneuservisy, autoservisy a místa prodeje
pneumatik, která mají uzavřenou smlouvu s kolektivním systémem ELTMA.
Místa zpětného odběru zřizují povinné osoby – výrobci a dovozci pneumatik a jejich seznam a
více informací najdete na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí v sekci
Zpětný odběr výrobků v odkazu Pneumatiky a oleje - odkazy:
https://www.mzp.cz/cz/pneumatiky_oleje, https://www.mzp.cz/cz/odber_pneu nebo na
stránkách: www.eltma.cz v sekci Sběrná místa.
Je nutné, aby pneumatika byla co nejkratší cestou vrácena zpět výrobci a nekončila jako
odpad na sběrném dvoře nebo dokonce jako černá skládka v přírodě, neboť z recyklovaných
pneumatik lze vyrobit další užitečné výrobky.
V současné době lze ještě odevzdat pneumatiky na sběrných dvorech provozovaných firmou
ESKO-T s.r.o., Třebíč, avšak tato možnost bude postupně omezena. Tyto pneumatiky však
neskončí zpět u výrobce, ale budou zlikvidovány jako jiný odpad a jejich likvidaci bude muset
uhradit obec Petrovice.
Žádáme občany, aby se s novou informací seznámily a využívaly k odevzdání pneumatik
místa zpětného odběru. Jak je uvedeno v úvodu, jedná se o pneuservisy, autoservisy a místa
prodeje pneumatik.
V případě potřeby více informací poskytne Obecní úřad Petrovice.
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