Město Janovice nad Úhlavou
PROVOZNÍ ŘÁD
SBĚRNÉHO MÍSTA MĚSTA JANOVICE NAD ÚHLAVOU
UMÍSTĚNÍ SBĚRNÉHO MÍSTA
Městský úřad Janovice nad Úhlavou – dvůr za budovou městského úřadu.
PROVOZNÍ DOBA
Od 1. listopadu do 31. března:
Pátek
14:00 – 17:00 hodin
Sobota
08:00 – 12:00 hodin

Od 1. dubna do 31. října:
Pátek
14:00 – 18:00 hodin
Sobota
08:00 – 12:00 hodin

MIMO PROVOZNÍ DOBU VSTUP ZAKÁZÁN!
ZODPOVĚDNÁ OSOBA – OBSLUHA SBĚRNÉHO MÍSTA
Osoba určená Městským úřadem Janovice nad Úhlavou, která řídí ukládání odpadu.
PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ SBĚRNÉHO MÍSTA
(Ukládání odpadu se řídí platnými předpisy, zejména zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a Obecně
závaznou vyhláškou města č. 03/2008 o odpadech).
1. Sběrné místo může využívat pouze
• občan, který má trvalý pobyt ve správním obvodu Města Janovice nad Úhlavou (Janovice nad Úhlavou, Dolní Lhota,
Dubová Lhota, Hvízdalka, Ondřejovice, Petrovice + Osina, Plešiny, Rohozno, Spůle, Vacovy, Veselí),
• občan, který má ve správním obvodu Města Janovice nad Úhlavou ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům.
Podmínkou využití sběrného dvora je, že výše uvedený občan má uhrazený místní poplatek, který stanovuje platná obecně
závazná vyhláška o místních poplatcích.
Vzhledem k tomu, že obsluha nemá možnost znát všechny občany, doporučujeme mít u sebe občanský průkaz.
2. Každý, kdo ukládá odpad do sběrného místa je povinen řídit se pokyny obsluhy sběrného místa.
3. Ve sběrném místě lze ukládat pouze řádně vytříděné složky odpadu, které občan ukládá do určených sběrných nádob podle
pokynů obsluhy sběrného místa:
Objemný odpad
- ukládá se do velkoobjemového kontejneru (nábytek lze ukládat pouze po rozebrání).
Tříděný odpad – papír, sklo, plasty
- ukládá se do sběrných nádob na tříděný odpad (modré, zelené a žluté nádoby).
Stavební suť
- ukládá se do velkoobjemového kontejneru nebo na místo určené obsluhou sběrného dvora,
- množství ukládané stavební sutě stanovuje platná Vyhláška o odpadech (cca 1 m3 měsíčně)
Odpad z údržby zeleně
- do sběrného místa je tento odpad přijímán v případě, že občan nemá možnost kompostování,
- ukládá se do velkoobjemového kontejneru nebo na místo určené obsluhou sběrného místa.
Nebezpečný odpad
- do sběrného místa mohou být uloženy elektrospotřebiče (místo zpětného odběru na základě smluv s firmami ASEKOL,
ELEKTROWIN A ECOBAT),
- ostatní nebezpečný odpad může být ukládán výhradně na základě povolení obsluhy sběrného místa,
- ukládá se na místo určené obsluhou sběrného místa.
Kovový šrot
- ukládá se na místo určené obsluhou sběrného místa.
Směsný odpad - ostatní odpad, který zůstává po vytřídění uvedených druhů odpadu
- ukládá se do velkoobjemového kontejneru.
Obsluha sběrného místa je oprávněna odmítnout uložení odpadu v případě, že občan, který odpad ukládá,
neuposlechne pokynů obsluhy nebo v případě nedostatku místa pro uložení odpadu.

SBĚRNÝ DVŮR SLOUŽÍ VÝHRADNĚ K UKLÁDÁNÍ ODPADU!!!
JE ZAKÁZÁNO VYNÁŠET JAKÝKOLI ULOŽENÝ ODPAD!!!
Tento provozní řád je platný od 1. ledna 2010.
V Janovicích nad Úhlavou dne 1.1.2010.
………… ……… ……… …… ………. .
Mgr. Michal Linhart, starosta města

