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TŘÍDĚNÍ ELEKTRA V HAVÍŘOVĚ JE

Dostupné
Jak ukazuje mapka na druhé straně tohoto létaku, odevzdat elektro 
v Havířově je možné téměř na každém kroku. V našem městě bylo na 
začátku letošního roku celkem 21 červených kontejnerů, do kterých můžete 
odevzdat vysloužilé baterie a drobné elektrozařízení s rozměrem nejvýše 
55 cm x 45 cm x 45 cm. Velké vysloužilé elektrospotřebiče převezmou 
zdarma na sběrných dvorech. V Havířově najdete sběrné dvory na ulicích 
Karvinské a Jarošově. Aktuální otevírací dobu sběrných dvorů najdete 
například na internetových stránkách www.sberne-dvory.cz. 

Jednoduché
Na třídění starých elektorzařízení nic není. Dosloužil vám mobil, kalkulačka 
nebo hudební přehrávač? Vezměte jej cestou k barevným kontejnerům 
do volné ruky, otevřete speciální víko červeného kontejneru a vhoďte jej 
dovnitř. Pokud vám přestal fungovat objemný elektrospotřebič, například 
televize, udělejte si cestu na sběrný dvůr. Obsluha od vás bezplatně starý 
spotřebič odebere a uloží do takzvaného E-domku. V něm se bude taková 
televize cítit lépe, než na trávníku vedle popelnic.

Smysluplné
Vysloužilé elektrospotřebiče putují po odevzdání do speciálních dílen. 
V těch se rozebírají na jednotlivé díly, které se dále třídí. Zvlášť se oddělují 
plasty, dřevo, kabeláž, železo, ale také barevné kovy jako jsou měď, 
hliník nebo zlato. Ty je možné recyklovat a znovu použít jako suroviny. 
Díky recyklaci jednoho mobilního telefonu se dopad na životní prostředí 
zmenší následovně:
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DO ČERVENÉHO KONTEJNERU PATŘÍ

vysloužilé elektro s maximálním rozměrem 55 cm x 45 cm x 45 cm

DO ČERVENÉHO KONTEJNERU NEPATŘÍ

NA SBĚRNÝCH DVORECH MŮŽETE ODEVZDAT

objemná vysloužilá 
elektrozařízení, 
která se nevejdou 
do otvoru červeného 
kontejneru

Vysloužilá elektrozařízení můžete odevzdávat také v elektroprodejnách 
nebo do E-boxů. Jedná se o menší nádoby určené na drobná 
elektrozařízení.  Umístěny jsou na vybraných úřadech.

Díky recyklaci sta kusů mobilních telefonů je uspořeno zhruba 25 l 
ropy. To odpovídá například spotřebě průměrného automobilu při 
cestě z Prahy do Brna.

100x

= 25
litrů
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HAVÍŘOV
 

ČERVENÉ KONTEJNERY
1. Fibichova
2. Gorkého
3. Bludovická x Na Nábřeží
4. Mozartova
5. U Stromovky
6. Petra Bezruče
7. Karolíny Světlé
8. Kosmonautů
9. Mládežnická

10. Moskevská
11. Akátová
12. Gen. Svobody
13. Jaroslava Vrchlického
14. Aloise Jiráska
15. Letní
16. Okružní
17. Orlí
18. U Hřiště
19. U Stavu
20. Emy Destinové
21. Šípková

SBĚRNÉ DVORY
22. Karvinská
23. Jarošova

HAVÍŘOV
ŠUMBARK

MĚSTO

PODLESÍ

PROSTŘEDNÍ 
SUCHÁ

ŽIVOTICE

DOLNÍ 
DATYNĚ

DOLNÍ SUCHÁ

BLUDOVICE
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