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Náš život
mezi odpady
Setkáváme se s nimi doslova všude
a přicházíme s nimi do styku každý
den. Je řeč o odpadech a zvláště o
nebezpečných odpadech. Nemusíte se obávat. Tento úvodník nebude
o bezdomovcích ani o potkanech
prohánějících se okolo kontejnerů
a skládek. Nebezpečný odpad totiž
vypadá na první pohled zcela neškodně a máme ho všichni doma.
Ať už se jedná o různé elektrospotřebiče, které fungují na baterky,
tonery do tiskáren či zářivky, kterými si svítíme. Koho by napadlo, že je
nemůžeme jen tak vyhodit do směsného odpadu? Umíme zpravidla třídit plasty, sklo nebo papír. Víme ale,
kam odložit použité PVC nebo čisticí
prostředky?
Legislativa říká, že nebezpečný odpad je ten, který má jednu nebo více
nebezpečných vlastností. Může to
být infekčnost, ekotoxicita, dráždivost nebo například výbušnost.
Firmy, které nebezpečný odpad svážejí a následně likvidují, v tom musí
mít jasno. Při identifikaci vycházejí
mimo jiné z Katalogu odpadů a také
z dohody ADR, která jasně říká, jak
s nebezpečným odpadem nakládat.
Více si o nebezpečném odpadu můžete přečíst v tomto čísle našeho časopisu.
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