OBEC UBLO, Ublo 74, 763 12 VIZOVICE
IČO: 00568759, tel.: 577 458 249, e-mail: obecublo@volny.cz

PROVOZNÍ ŘÁD
Sběrné místo Ublo
Majitel a provozovatel:

Obec Ublo, Ublo 74, 763 12 Vizovice zastoupená Ing. Jaroslavem Šimkem

Zodpovědná osoba:

Hana Kovářová – pověřený pracovník

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
Provozní řád slouží k zajištění řádného a plynulého provozu sběrného místa a ochrany životního prostředí v obci. Za
dodržování provozního řádu zodpovídá provozovatel a jím pověřená osoba (dále pověřený pracovník). Uživatelé
sběrného dvora jsou povinni dbát pokynů provozovatele a pověřených osob. Provozní řád je umístěn viditělně na
přístupném místě.

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO MÍSTA:
Na sběrné místo je možné odevzdávat odpad pouze v provozní době a za přítomnosti pověřeného pracovníka. Provozní
dobu stanovil provozovatel takto:

STŘEDA 15:00 – 17:00 hod.
SOBOTA 07:00 – 13:00 hod.
PŘÍSTUP DO SBĚRNÉHO DVORA:
Do sběrného dvora má přístup pouze pověřený pracovník, zástupci provozovatele, občané přivážející odpad, pracovníci
organizací oprávněných nakládat s odpadem při přebírání odpadů a kontrolní orgány.

SBĚRNÉ MÍSTO PŘIJÍMÁ TYTO ODPADY:
● Běžný komunální odpad, který patří do popelnic

● Odpad z domácností: koberce, linolea, molitan

● Textil, veškerý použitý, vč. roztrhaných hadrů

● Železo, kovy a kovové materiály na vyhrazeném místě

SBĚRNÉ MÍSTO NEPŘIJÍMÁ TYTO ODPADY:
● Nábytek, sedací soupravy ● Velkoobjemový odpad ● Pneumatiky ● Azbest, výkopovou zeminu, stavební odpad,
stavební sklo, rámy oken a okna, sádrokarton, dehtové a asfaltové lepenky, objemné plastové výrobky a předměty z PVC
● Nebezpečné odpady: motorové, převodové a mazací oleje, organická a halogenová rozpouštědla, kyseliny, zásady,
pesticidy, barvy, lepidla, pryskyřice ● Elektroodpad: mobilní telefony, televize, domácí spotřebiče, klima, topidla, váhy,
PC, čistící stroje, audio, video, sekačky, vrtačky, pily, chladničky, mrazáky, baterie a akumulátory, autobaterie, zářivky

Veškerý tento odpad je možno odevzdat 2x ročně při svozu nebezpečného odpadu.

OSTATNÍ USTANOVENÍ:
Odpady přijímáme pouze od poplatníků, kteří mají trvalý pobyt v obci nebo mají na území obce rekreační objekt,
přivezou odpad osobně a dbají pokynů pověřeného pracovníka.
TŘÍDĚNÝ ODPAD (PLAST, PAPÍR, SKLO A BIOLOGICKÝ ODPAD) odevzdávejte do kontejnerů určených pro sběr těchto
komodit (žluté, modré, zelené a hnědé kontejnery), které jsou rozmístěny po obci.

ŽÁDÁME OBČANY, ABY ODPADY ODEVZDÁVALI VÝHRADNĚ V PROVOZNÍ DOBĚ SBĚRNÉHO
MÍSTA A NENECHÁVALI ODPADY PŘED BRANOU.
Schválil starosta obce s pravomocí rady obce dle § 99 odst. 2, zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
Platnost od 6. 8. 2021

