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Odpady pro Kovohutě Příbram
elektroodpad, autokatalyzátory, další odpady z autovraků, baterie-suché články,
olověné autobaterie
Kovohutě kromě již tradičního nepřetržitého výkupu olověných odpadů, zejména autobaterií, nabízí
již 4. rokem sběrné místo elektroodpadu na vrátnici společnosti, které je k dispozici také 24 hodin
denně a 7 dní v týdnu. Firma dále vykupuje odpady z autovraků a odebírá baterie-suché články
či polypropylen (PP).
Mezi odebírané a zpracovávané odpady elektrických a elektronických zařízení patří: velké (kromě
zařízení určených k chlazení) a malé domácí spotřebiče, zařízení informačních technologií
a telekomunikační zařízení, spotřebitelská zařízení, elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou
velkých stacionárních průmyslových nástrojů), hračky, vybavení pro volný čas a sporty, lékařské
přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků), přístroje pro monitorování
a kontrolu a výdejní automaty a dále také světelné zdroje – zářivky a výbojky.
Sběrné místo bylo zřízeno díky smluvnímu vztahu s kolektivními systémy zpětného odběru Asekol
a Ekolamp. Za tři čtvrtletí letošního roku bylo sběrné místo naplněno, následně vyvezeno
a zpracováno v divizi Elektroodpad již sedmkrát. Občané vytřídili a odevzdali více než 32 tun
elektrozařízení, což dává měsíční průměr přes 3,5 tuny. Jde o téměř 65%ní meziroční nárůst a již
nyní za 3/4 roku máme více než loňských celoročních 28,5 tun. Předpokládáme, že do konce letošního
roku se dostaneme nad 40 tun. Děkujeme všem, kdo svá vysloužilá elektrozařízení nosí na naše sběrné
místo a rádi bychom tímto oslovili i další občany a firmy, aby dali i svým elektroodpadům šanci
na ekologickou recyklaci.
Společnost také vykupuje a recykluje další odpady z autovraků – vedle autobaterií dále
autokatalyzátory, kabely, cívky či plošné spoje – v tomto případě jde o synergickou spolupráci všech
tří recyklačních divizí (Drahé kovy, Recyklace olov, Elektroodpad).
Na vrátnici firmy probíhá i zpětný odběr baterií-suchých článků (tužkové baterie, „buřty“, apod. –
zinko-uhlíkové, alkalické, atd.). Společnost také recykluje polypropylen (PP; značení viz níže uvedený
obrázek) z olověných baterií i dalších odpadů.

V rámci „Projektu Školy“ se firma podílí na ekologické výchově dětí a mládeže ve sběru a třídění
odpadů.
Kovohutě Příbram jsou významným zaměstnavatelem regionu, zpracovatelem odpadů s obsahem
olova a cínu (zejména olověných autobaterií), výrobcem olova, jeho slitin a dalších výrobků (pájky –
včetně bezolovnatých, střelivo, plechy, atd.) a dále zpracovatelem odpadů s obsahem drahých kovů
(zlato, stříbro, palladium, platina, rhodium) a odpadů elektrických a elektronických
zařízení (elektroodpadu).
Podnik v rámci svých ekologických služeb na své vrátnici nepřetržitě vykupuje od občanů olověné
baterie (aktuálně 100,- Kč za klasickou, 200,- Kč za velkou a 10,- Kč za motocyklovou).
Přeji hezký den a jsem s pozdravem.
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