Technické služby Otrokovice s.r.o. , K. Čapka 1256, 765 02 Otrokovice

Provozní řád sběrného dvoru města Otrokovice – část B
Seznam shromažďovaných odpadů a použitých elektrozařízení
Kód

Druh odpadu

Ktg

Popis odpadu, poznámka
PET lahve, plastové obaly
Skleněné nádoby, tabulové sklo, ne
autosklo a drátosklo
Obaly se zbytky domácí chemie,
obaly od olejů, znečistěné hadry

Kontejner 1100 l
Kontejner MGB
120-240 l, 1100 l
Kontejner MGB
120-240 l

Pneumatiky bez disku, duše
Neznečistěný stavební odpad
z oprav domů
Neznečistěný papír
Rozpouštědla používaná
v domácnostech uzavřená
v původních obalech
Prostředky na ošetřování rostlin a
hubení škůdců uzavřené
v původních obalech
Nerozbité zářivky a výbojky
Elektrozařízení sk. 5
Chladničky a mrazáky
Elektrozařízení sk. 1
Zbytky automobilových a jiných
olejů v původních obalech.
Nádoby se zbytky odpadů

Volně
Kontejner 5 – 7 m³

N

Olověné akumulátory vč.
elektrolytu, baterie

N

Televizory, monitory
Elektrozařízení sk. 4 a 3

Akumulátory – plastová
vanička v přístřešku
Baterie – uzavřená
plastová nádoba 10 l
Volně v přístřešku

O

Elektrotechnická zařízení,
počítače, radiopřijímače
Elektrozařízení sk. 4 a 3
Dřevo z domácností a staveb,
vyřazený nábytek
Železné kovy

15 01 02
15 01 07

Plastové obaly
Skleněné obaly

O
O

15 01 10

N

20 01 01
20 01 13

Obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečistěné
Pneumatiky
Směsi nebo oddělené frakce betonu,
cihel, tašek a keramických výrobků
Papír a lepenka
Rozpouštědla

20 01 19

Pesticidy

N

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

N
N

20 01 38

Vyřazená zařízení obsahující
chlorofluorouhlovodíky
Olej a tuk neuvedený pod číslem 20
01 25
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a
pryskyřice obsahující nebezpečné
látky
Baterie a akumulátory, zařazené pod
čísly 160601, 160602, 160603 a
netříděné baterie a akumulátory
obsah. tyto baterie
Vyřazené elektrické a elektronické
zařízení obsahující nebezpečné látky
neuv. pod čísly 200121 a 200123
Vyřazené elektrické a elektronické
zařízení neuvedené pod čísly
200121, 200123 a 200135
Dřevo

20 01 40

Kovy

O

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

20 03 07

Objemný odpad

O

16 01 03
17 01 07

20 01 21
Zpětný odběr
20 01 23
Zpětný odběr
20 01 26
20 01 27

20 01 33
Zpětný odběr
20 01 35
Zpětný odběr
20 01 36
Zpětný odběr

Poznámka:

O
O
O
N

N
N

O

Shromažďovací
nádoba

Kontejner 1100 l
Kontejner MGB
120-240 l
Uzavřená plastová nádoba
10 l
Uzavřená kovová nádoba
Volně v přístřešku
V původních obalech do
kontejneru MGB 120 l.
Kontejner MGB
120-240 l

Volně v přístřešku
Kontejner 5 – 7 m³

Kontejner 5 – 7 m³ nebo
volně
Tráva, listí plevel, ovoce, zelenina, Kontejner 5 – 7 m³
malá množství zeminy
Objemný a těžký odpad, který
Kontejner 5 – 7 m³
nelze uložit do běžné odpadové
nádoby, např.nábytek, koberce,
posekané větve, stavební odpad

Výrobky sbírané v rámci zpětného odběru použitých elektrozařízení budou shromažďovány odděleně od
elektroodpadů obdobného charakteru.

Technické služby Otrokovice s.r.o. , K. Čapka 1256, 765 02 Otrokovice

Provozní řád sběrného dvoru města Otrokovice – část A
Tento provozní řád upravuje praktické záležitosti při provozu sběrného dvoru. Je součástí
provozního řádu zařízení ke sběru, výkupu, skladování a využití odpadů, který byl schválen rozhodnutím
Krajského úřadu Zlín, č.j. KUZL 24332/2004 ŽPZE-Ka
1. Provozovatel: Technické služby Otrokovice s.r.o., K.Čapka 1256, 765 02 Otrokovice
Zodpovědná osoba: ing.Vladimír Plšek, tel.: 577927997
2. Do sběrného dvoru mohou bezplatně ukládat příslušné složky komunálního odpadu pouze fyzické
osoby, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu v Otrokovicích a jsou poplatníky místního
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
3. Podnikatelským subjektům je ukládání odpadů do sběrného dvoru zakázáno.
4. Sběrný dvůr slouží zároveň jako místo zpětného odběru použitých elektrozařízení uvedených
v části B tohoto provozního řádu (vyhl. č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání
s elektrozařízeními elektroodpady). Zpětně odebraná elektrozařízení nejsou označována jako
odpady a nejsou uváděna do evidence odpadů.
5. Povinnosti osob ukládajících odpad do sběrného dvoru:
a) respektovat pokyny správce SD, nahlásit množství a druh likvidovaného odpadu, na
požádání správce prokázat se průkazem totožnosti
b) komunální odpad třídit na jednotlivé složky dle části B provozního řádu a tyto ukládat do
příslušných nádob
c) je zakázáno ukládat odpad mimo určené nádoby a mimo sběrný dvůr
d) bez souhlasu správce je zakázáno vybírat a odnášet uložené odpady
6. Do sběrného dvoru lze ukládat komunální odpad v maximálním množství 200 l za den a na
jednu domácnost, pro odstranění většího množství odpadu jsou fyzické osoby povinni zajistit si
sami vhodný kontejner nebo přepravní prostředek.
7. Pokyny pro případ havárie
a) únik nebezpečných odpadů – při rozsypání nebo rozlití odpadů shromáždit tyto do
původních nebo náhradních obalů, zbytky odstranit pískem, dále postupovat v souladu
s opatřeními uvedenými na identifikačním listě nebezpečného odpadu.
b) vznik požáru – malý požár pokusit se zlikvidovat za použití lopaty a písku, při větším
požáru volat hasiče tel. 150
8. Zajištění bezpečnosti práce
- při práci nejíst, nepít, nekouřit, používat přidělené ochranné pomůcky, v případě
zasažení pokožky a očí postupovat v souladu s pokyny uvedenými na identifikačním
listě nebezpečného odpadu

