Č|ánek3
Systémtříděníkomunálního odpadu
Komunální odpad se třídína tyto sloŽky:
a) papír;
b) sklo;
c) plasty;
d) kovy;
e) biologicky rozložitelnýodpad;
0 objemný odpad;
g) nebezpečnýodpad;
h) směsnýkomunálníodpad.
ČHnek 4
Místa určenák odk|ádánís|ožekkomunálního odpadu
1) JednotlivésloŽkykomuná|níhoodpaduse odkládají:
a) papír * do zvláštníchsběrných nádob modrébarvy (kontejneryo obsahu 1100 litru)
umístěnýchna parkovištiu kulturníhodomu, u ZemědělskéhodruŽstvaa u Drobných
č 'p . 1 3 6 ;
b) sk|o - do zvláŠtníchsběrných nádob zelenébarvy (kontejnery o obsahu 1100 litrů)
umístěnýchna parkovištiu kulturníhodomu' u Zemědělskéhodružstvaa u Drobných
č .p . i 3 6 ;
c) plasty - do zvláštníchsběrných nádob Žlutébarvy (kontejnery o obsahu 1100 litrů)
umístěnýchna parkovištiu kulturníhodomu" u ZemědělskéhodruŽstvaa u Drobných
č 'p . 1 3 ó ;
d) kovy - do zvláštníhokontejneru umístěnéhove sběrnémmístě u kotelny kulturního
domu;
e) biologicky roz|ožite|ný odpad
do zvláŠtního velkoobjemového kontejneru
ve
místě
umístěného sběrném
u areálu Živočišné
výroby (u rybníka);
Í) objemný odpad do zvláštníhovelkoobjemovéhokontejneruumístěného
ve sběrném
výroby (u rybníka);
místěu areálu Živočišné
g) nebezpečný odpad - do rukou pracovníkůsvozové společnostina místě zastávky
sběrovéhovozidla (probíhádvakrát v kalendářnímroce);obec informuje o místěa době
zastávky sběrovéhovozidla na úřednídesce obecníhoúřadu,na internetolych stránkách
obce a v letácíchvkládaných do poštovníchschránek;
h) směsný komunální odpad 1' do typizovaných sběrných nádob přidělených k příslušnémuobjektu (popelnice
o obsahul20litrů),
2, do velkoobjemovéhokontejneru umístěnéhove sběrnémmístě u areálu Živočišné
výroby (u rybníka),
3. do odpadkových košů rozmístěných na veřejném prostranství (pouze drobný
směsný komunálníodpad vzniklý na veřejnémprostranství).
2) Dalšímimísty,mimo systémnakládánís komunálnímodpadem zabezpečenýobcí,kde lze
odkládat sloŽky odpadu,kteréby se jinak staly odpademkomunálním,jsou např.:
a) lékárny, specializovanéobchody' veřejné budovy (úřady) a školy. pokud je v nich
organizován sběr určitýchsloŽek odpadu.ktery by se jinak sta|odpademkomunálním,
b) jiná místa, pokud slouŽí ke sběru určitých sloŽek odpadu, které by se jinak staly
odpadem komunálním, např. ^výkupny surovin, sběrní nádoby jiných subjektů
organizujícíchsběr odpadu apod.,'
3)např. vybraný

elektroodpaddo kontejnerůfirem Asekol, a. s., nebo Elektrowin, S. r. o.' umistěnýchve sběrném
místě u kotelny kulturníhodomu' nebo oděvy a' textil do bíléhokonteinerufirmy D|MATEX CS' s. r' o..
na parkovištiu kulturníhodomu
umístěného

