Provozní řád sběrného místa Písková Lhota

Lokalita: Písková Lhota 40, Krnsko 294 31
Provozovatel: Obec Písková Lhota, Písková Lhota 40, Krnsko 294 31
Provozní doba: pondělí-sobota 8:00 – 18:00
•

•

Na sběrné místo mají možnost odkládat jen osoby s trvalým bydlištěm v obci Písková Lhota, kteří mají
zaplacený poplatek za odkládání odpadu z nemovité věci a po obdržení čipu, který se vydává na OÚ Písková
Lhota, 1 kus na číslo popisné za jednorázový poplatek 100,- Kč. Čip je nepřenosný.
Brána se otevírá po přiložení čipu do rohu čtečky umístěné nahoře na rámu u zdi budovy, ta pípne a rozsvítí
se zeleně, brána se sama po 15 vteřinách zavírá

•

Sběrné místo je určeno k soustřeďování velkoobjemového odpadu, bioodpadu, stavebního odpadu,
obnošeného šatstva, jedlých olejů a tuků, kovů, elektroodpadu a dřeva. Posléze dochází k předání odpadu
k dalšímu využití nebo zneškodnění osobě oprávněné.

•

Ukládání odpadu musí být prováděno do kontejnerů k tomu určených, kontejnery jsou označeny.

•

Na sběrné místo je zakázáno ukládat odpad vyprodukovaný z podnikatelské činnosti podnikajících fyzických a
právnických osob (Mají povinnost mít smlouvu s příslušnou firmou oprávněnou manipulovat odpady např.
Compag). Rovněž tak nebudou na toto sběrné místo přijímány odpady od občanů z okolních měst a obcí.

Na sběrné místo lze ukládat následující složky v tomto množství:
•

objemný komunální odpad – v maximálním množství 1 m3/měsíc na objekt. Do této kategorie patří např. koberce,
linoleum, sanita, sádrokarton, dřevotříska, starý rozebraný nábytek apod., který vzhledem ke svým rozměrům
nemůže být umístěn do klasických sběrných nádob v katastru obce. (velkoobjemový kontejner)

•

stavební odpad – v maximálním množství 0,5 m3/rok na objekt. Tímto odpadem se rozumí např. stav. suť s
obsahem cihel, betonu, malty, pálených tašek, kamenů apod. V tomto směru platí přísný zákaz dovozu stavebního
materiálu s obsahem azbestu (eternit, azbestocementový materiál). Stavební odpad musí být zbaven příměsí jako
jsou papírové obaly a igelity. (velkoobjemový kontejner)

•

dřevěný odpad – např. nábytek v rozebraném stavu, desky, prkna, fošny, střešní latě apod., vše bez příměsí
škodlivých nátěrů. (na označené místo)

•

kovový odpad – bez omezení (velkoobjemový kontejner)

•

elektroodpad – bez omezení lze ukládat všechny druhy elektrických a elektronických zařízení, např. ledničky,
pračky, sporáky, TVP, monitory, radia, CD přehrávače, videorekordéry, počítače, tiskárny, klávesnice, kopírky,
telefony, mobily, elektrické hodiny, elektrické hračky, elektrické nářadí, fritézy, fény, vysavače, žehličky, další
kuchyňské přístroje, elektrické váhy apod. (uzamykatelný box)

•

nebezpečný odpad – jedná se především o barvy, ředidla, lepidla, mazací, motorové a převodové oleje, kyseliny,
louhy, pesticidy a další chemikálie používané v domácnostech, obaly a textilie těmito látkami znečištěné, baterie,
akumulátory, zářivky, výbojky apod. (uzamykatelný box)
Do tohoto odpadu nepatří umělohmotné nádoby od Primalexu a podobných interiérových barev, ty patří do
velkoobjemového odpadu.

•

kompostovatelný biologický odpad – se ukládá na vlastních pozemcích do kompostérů, tyto odpady lze rovněž
odvážet do sběrného dvora do příslušného kontejneru. Další možností je zakoupení známky a vlastní BIO
popelnice á 120l.

•

textilní odpad a použité šatstvo 2 bílé kontejnery.

•

jedlé oleje a tuky – pouze v uzavřených nádobách (např. plastová láhev od mléka) černá označená popelnice

•

tříděný komunální odpad – lze ukládat do k tomu určených kontejnerů (sklo-zelená barva, plasty a PET lahvežlutá barva, papír a kartony-modrá barva, tetra-pack-oranžová barva), které jsou rozmístěny po obci, ve dvoře
jsou umístěny kontejnery na plast a papír

•

Při větším množství stavebního nebo velkoobjemového odpadu je povinné si zajistit přistavení kontejneru na
předem domluvené místo (tato služba je zpoplatněna). Tento materiál lze odvést také přímo na skládku
v Benátkách nad Jizerou.

•

Pneumatiky – zajišťuje si každý sám, pneuservisy při výměně pneumatik mají povinnost zpětného odběru

•

Eternitové desky či jiné materiálu s obsahem azbestu si každý zajišťuje sám – možnost odvozu na skládku
v Benátkách nad Jizerou.

Při porušování provozního řádu si obec vyhrazuje právo na omezení vstupu na sběrné místo. Zavedení
tohoto systému umožní obci vést lépe průběžnou evidenci odpadů vyprodukovaných na území obce.
V Pískové Lhotě 1.4.2022

