RÁC THẢI – THÔNG TIN DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
ĐANG KINH DOANH Ở PRAHA 3
Rác thải – tất cả những vật mà bạn không cần nữa và nó phát sinh khi bạn kinh doanh (ví dụ trong cửa
hàng thực phẩm, cửa hàng vải, nhà hàng, quán ăn nhanh, quán bar, câu lạc bộ, tiệm nail, tiệm cắt tóc)
và bạn muốn vứt bỏ hoặc bạn có nghĩa vụ phải vứt bỏ.
Thùng rác – thùng để chứa rác thải trong thời gian ngắn.

Luật quy định phải phân loại rác thải. Phân loại rác thải tại địa điểm hoạt động kinh doanh của bạn có
nghĩa là không vứt đồ nhựa, vỏ hộp nước uống, giấy, thủy tinh (màu và trong) vào thùng rác đen.

ĐỪNG TRỘN LẪN CHÚNG TÔI VÀO NHAU, CHÚNG TÔI ĐỀU CÓ VỊ TRÍ RIÊNG!

Khi bạn không thể phân loại rác thải, bạn vứt nó vào thùng rác đen.
Bạn có nghĩa vụ phải nộp tất cả các rác thải cho những người có thẩm quyền (các hãng có giấy phép
thu nhận rác thải theo luật). Bạn phải có giấy chứng nhận đã nộp rác thải (vážní lístek – giấy cân trọng
lượng), hợp đồng với người có thẩm quyền, để trong trường hợp bị kiểm tra bạn có thể chứng minh là
bạn xử lý rác thải đúng theo luật rác thải.
RÁC THẢI NHỰA – màng bọc thực phẩm (fólie), túi nilon, túi xách nhựa, vỏ chai PET đã được giẫm bẹp, vỏ đồ tẩy rửa,
vỏ sữa chua, vỏ sữa, bao bì nilon của các sản phẩm tiêu dùng và các sản phẩm nhựa khác.

RÁC THẢI THỦY TINH – chai rượu vang, nước uống có cồn và không cồn, chai lọ tương cà, mứt và cốc vỡ.

thủy tinh trong

thủy tinh màu

RÁC THẢI GIẤY – hộp/thùng, bao bì giấy, tất cả mọi thứ carton.

HỘP NƯỚC – vỏ hộp nước trái cây, rượu vang, sữa và các sản phẩm từ sữa.

Nếu bạn là doanh nghiệp trong danh bạ kinh doanh hoặc danh bạ thương mại, bạn chỉ có thể vứt rác
nhựa, thủy tinh, giấy vào các thùng rác màu khi có hợp đồng với thủ đô Praha.

Bạn có thể đăng ký vào hệ thống xử lý rác thải đô thị trên trang web của Ủy ban thủ đô Praha
http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_firmy/vyuzivani_systemu_mesta_zivnostniky , hoặc tại
địa điểm liên lạc của công ty thu nhận rác thải – dành cho Praha 3: công ty cổ phần AVE, a.s.,
www.ave.cz

Trong trường hợp bạn không đảm bảo việc xử lý hoặc vứt bỏ rác thải theo luật rác thải, hoặc bạn vứt
rác phân loại vào các thùng rác màu ở trên phố mà không có hợp đồng với thủ đô Praha, bạn có nguy
cơ bị phạt đến mức 300.000 cua-ron. Nếu bạn không phân loại rác thải, bạn có thể bị phạt tới mức
1.000.000 cua-ron.
Đây là văn bản giản thể dành cho người nước ngoài để họ có thể hiểu vấn đề xử lý rác thải trên lãnh
thổ Praha. Đây không phải là lời dẫn giải của Luật rác thải số 185/2001.
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