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Jarní úklid: kam jednoduše se starými spotřebiči
a bateriemi?
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Jaro je synonymem pučících stromů, rozkvetlých květin, ale taky pořádného
úklidu po zimě. Někteří z nás už mají generální úklid zdárně za sebou, ale někteří
se na něj stále chystají. Pokud patříte mezi ty lenivější, nebo jste se prostě ještě
k uklízení po zimě nedostali, možná vám pomůže těchto pár tipů. Poradí s tím,
kam se zbytečným elektro-harampádím, aniž byste museli v okolí hledat patřičné
kontejnery.
Drobný elektroodpad pošlete bezplatně balíkem
Pokud se v rámci jarního úklidu zbavujete starých a nepotřebných elektrospotřebičů,
nemusíte se shánět po kontejnerech, do kterých můžete takový elektroodpad vyhodit.
Jednou z možností je totiž poslat jej zadarmo takzvaným re:Balíkem. Tedy pokud nebude
zásilka těžší než 20 kilogramů. Do obyčejné krabice lze přitom zabalit třeba staré rychlovarné
konvice, fény, počítače, monitory, elektrické pily nebo jiné menší vysloužilé spotřebiče, ale
taky přenosné baterie a akumulátory, tonery nebo ještě staré CD a DVD disky. Pak už zbývá
jen vyplnit online objednávku, díky které si vytisknete vygenerovaný adresní předplacený
štítek. A krabici se směsí odpadu odnést na jakoukoliv pobočku České pošty. Služba i podání
balíku jsou bezplatné.

Uklízí i sousedi? Nad 150 kg odveze auto
Pokud se vám starého elektra nebo baterií nashromáždí doma více než 150 kilogramů, pak si
dokonce můžete domů zadarmo objednat odvoz autem. Jen pro orientaci – třeba taková
větší tiskárna váží kolem osmi kilo, starší televize dokonce přesáhnou i dvaceti kilovou
hmotnost. CRT monitor má kolem 17 kg a lednice klidně přes padesát. Do zásilky lze přidat
taky pračky, mikrovlnky, vysloužilé sekačky, vrtačky nebo staré zářivky. Zkrátka vše,
co funguje, respektive fungovalo na elektrický proud. Pokud byste doma 150 kilogramů
elektroodpadu nenashromáždili, poptejte se třeba sousedů nebo známých, určitě se také rádi
něčeho zbaví. Pak se stačí pídit po službě s názvem Buď líný a odvoz starých přístrojů si
objednat na webu. Pokud nashromáždíte nakonec jen něco mezi 20 - 50 kilogramy starého
elektra, můžete využít služby Buď líný taky, ale prostřednictvím balíkového odvozu. Tedy
musíte elektro zabalit do krabice.

Staré dobré sběrné dvory nebo speciální akce
Jednou z možností jsou také tradiční sběrné dvory, kam se dá elektroodpad hromadně
vyvézt. Je ale potřeba si před návštěvou dvora nejprve najít ten, který budete mít „po ruce“,
pak taky ověřit, co všechno přijímá, od koho a v jakém funguje provozu, tedy kdy má
otevřeno. V praxi je pohodlnější těsně před odjezdem ještě radši zavolat a zjistit kapacitu,
může se stát, že sběrné místo bude zrovna přeplněné a v tom případě si pak od vás jeho
zaměstnanec elektroodpad či baterie nepřevezme. Další alternativou je zjistit si, jestli se
ve vašem okolí nekoná nějaká hromadná svozová akce. Zejména obce nebo jednotlivé
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městské části často objednávají v době jarních úklidů speciální hromadné svozy, takže stačí
přivézt to, čeho se potřebujete zbavit, třeba na obecní úřad. V takovém případě taky
většinou nebývají stanoveny žádné velikostní nebo hmotnostní limity.

Tip: Než se všeho zbavíte, zkuste se také informovat, jestli ve vašem okolí
neprobíhají nějaké sběrové soutěže. Zejména mateřské či základní školy se často
zapojují do takových ekologických vzdělávacích aktivit, kdy se dětí učí recyklaci
a mají co nejvíce vybraných vysloužilých předmětů nebo baterií přinést. Aktuálně
je například možné využít sběrové akce škol v rámci soutěže EkoEDA, kde děti
odevzdávají starý elektroodpad a baterie, nejčastěji třeba mobilní telefony
a tablety.

O skupině REMA
Skupinu REMA v současné době tvoří 3 společnosti: REMA Systém, REMA Battery a REMA PV Systém.
REMA Systém je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností
daných novelou zákona o odpadech. Systém byl založen 14. února 2005. Iniciovali jej největší dovozci
a výrobci informačních technologií a telekomunikací v ČR. Hlavním smyslem činnosti REMA Systému je
ochrana životního prostředí zabezpečením efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických
zařízení (OEEZ). Za tímto účelem REMA Systém zajišťuje organizaci sběru, třídění, nakládání
a recyklaci v celé České republice. REMA Systém se zaměřuje na komplexní řešení pro všechny
skupiny elektrozařízení. REMA Systém realizuje projekty Zelená firma, Zelená škola, Zelená obec
a Buď líný, v jejichž rámci zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení ze škol, firem, obcí a od domácností.
Zároveň zastřešuje projekt Trash Made, který je zaměřen na výrobu šperků a doplňků
z elektroodpadu.
REMA Battery je neziskově hospodařící společnost s ručením omezeným, která vznikla pro splnění
povinností výrobců a dovozců baterií a akumulátorů daných zákonem č. 297/2009. Hlavním smyslem
činnosti REMA Battery je ochrana životního prostředí – zabezpečením efektivního systému zpětného
odběru a recyklace baterií a akumulátorů. REMA Battery je oprávněna k provozování kolektivního
systému pro zpětný odběr baterií a akumulátorů na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí
ze dne 15. 12. 2009.
REMA PV Systém je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností
daných novelou zákona o odpadech v roce 2012. REMA PV Systému navazuje na aktivity společností
REMA Systém a REMA Battery. Hlavním smyslem činnosti REMA PV Systému je ochrana životního
prostředí – zabezpečením efektivního systému zpětného odběru a recyklace solárních panelů. REMA
PV Systém se v rámci své činnosti zaměřuje na řešení problematiky solárních panelů a jiných solárních
komponentů.
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