Pravidla provozu sběrného místa v areálu Technických služeb městyse Křemže
Sběrné místo provozuje: Městys Křemže, Náměstí 35, Křemže, IČ 00245950
Odpovědná osoba: Pavel Rubenvolf, tel. 736 672 410

OTEVÍRACÍ DOBA

STŘEDA 14:00 – 18:00

SOBOTA 8:00 – 11:00

Čl. I Účel zařízení:
Sběrné místo v areálu Technických služeb městyse Křemže ve Spojovací ulici slouží odkládání vybraných
druhů odpadu a je určeno pouze pro obyvatele s trvalým bydlištěm v městysu Křemže a všech jeho částech.
Uložení odpadu je pro uvedené osoby bezplatné.
Čl. II. Pravidla pro užívání zařízení
1. Bez ohledu na druh přiváženého odpadu je každý povinen se řídit pokyny obsluhy a poskytnout obsluze
údaje k evidenci (jméno a adresa, druh a množství přivezeného odpadu).
2. Přivezený odpad je nutné roztřídit dle pokynů přítomné obsluhy.
3. Je zakázáno do sběrného místa dovážet stavební odpad a odpad vzniklý z podnikatelské činnosti. Tyto
odpady je každý původce povinen na své náklady odvézt na skládku odpadů a tam také uhradit poplatek za
skládkování. (možnosti uložení stavebního odpadu: První RS Czech Republic, s.r.o. skládka Vrábče, skládka
města Český Krumlov, skládka Lověšice, recyklační dvůr firma Pro Teren s.r.o. Planá u Českých Budějovic)
4. Obsluha sběrného místa může odmítnout přijetí odpadu:
- pokud občan neprokáže trvalé bydliště ve Křemži
- pokud bude odpad pocházet z podnikatelské činnosti
- pokud nebude odpad vytříděn dle kategorií
- pokud nebude objemný odpad přiměřeně rozebraný (nábytek na desky apod.)
- pokud bude naplněna kapacita nádob na jednotlivé odpady ve sběrném místě
Čl. III. Sběrné místo přijímá tyto druhy odpadů
1. Objemný odpad: starý nábytek, matrace, koberce, linoleum, sanita, dřevotříska, povrchově upravené
dřevo apod. Nábytek musí být rozebrán nebo rozbit na jednotlivé desky s důvodu
maximálního využití kapacity kontejneru.
2. Kovy: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, čisté plechovky, hrnce
3. Nebezpečné složky komunálního odpadu: obaly a zbytky barev, ředidel, olejů a jiných chemikálií
používaných v domácnosti a textilie znečištěné těmito látkami. Baterie a akumulátory,
zářivky a výbojky.
4. Elektroodpad: všechny druhy elektrických a elektronických zařízení používaných v domácnosti.
Elektrospotřebiče musí být kompletní, tzn. nesmí být rozebrané. Nekompletní spotřebiče
může obsluha odmítnout převzít. Sběrné místo přijímá elektrické spotřebiče a zařízení
od všech občanů a fyzických a právnických osob.
5. Pneumatiky: ve výjimečných případech je možné ve sběrném místě odložit pneumatiky, přednostně se
doporučuje využívat vrácení starých pneumatik prodejci při zakoupení nových v rámci
zpětného odběru
Čl. IV. Povinnosti obsluhy sběrného místa:
1. Zabezpečit ukládání odpadu do určených kontejnerů a nádob
2. Přijímat pouze odpady uvedené v čl. III v bodě 1. – 5.
3. V celém areálu sběrného místa udržovat čistotu a pořádek a po skončení provozní doby zajistit uzamčení
areálu.
4. Ohlásit každou skutečnost, která by mohla ohrozit život, zdraví, způsobit požár nebo jinou škodu.

Ve Křemži 1. 6 .2020

