Sběrný dvůr Obrnice – Dukelská ul.
Mapka

Obrnice – „staré“
hřiště
Silnice směr České Zlatníky

Sběrný dvůr-Dukelská
p.p.č.440

Odbočka k ul.
Nám. 5.Května
Obrnice

 Sběrný dvůr je umístěn v katastrálním území Obrnice, na pozemkové parcele č. 440. Sběrný
dvůr se nachází ze směru z Obrnic do Českých Zlatníků na pravé straně (projede se přes dva
železniční přejezdy).
 Jedná se o sběrný dvůr, shromaždiště odpadů v Obrnicích. Jedná se o zařízení obce,
vybudované v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Sběrný dvůr je určen
k oddělenému odkládání jednotlivých složek odpadů vytříděných z komunálního odpadu.
 Sběrný dvůr slouží zdarma k převzetí odpadů z domácností od občanů – fyzických osob
s trvalým pobytem na území obce Obrnice (vč. částí České Zlatníky a Chanov) a od občanů –
fyzických osob, kteří se zdržují na území obce (nemají zde trvalý pobyt), jsou vlastníky
rekreačních objektů, rodinných domků nebo bytů (dále jen „vlastníci“).
 Sběrný dvůr neslouží k odkládání odpadů z činnosti fyzických nebo právnických osob
oprávněných k podnikání. Výjimku tvoří zpětný odběr elektrozařízení (kompletní!!).
 Při přebírání odpadů obsluha sběrného dvora vyzve každého občana k doložení totožnosti
občanským průkazem (zejména pro kontrolu trvalého bydliště) a u vlastníků navíc dokladem
o zaplacení úhrady za odpad za minulý rok nebo příslušný rok (od května).
 Provozovatelem sběrného dvora je Obec Obrnice, Mírová 70, 435 21 Obrnice. Telefon: Obec
Obrnice 476 118 020;
 Provozní doba sběrného dvora je:
Letní období (1. 4. - 31. 10.)
08.00 – 12.00 hod.;

Zimní období (1. 11. -31.3.)

Čtvrtek

08.00 – 12.00 hod.;
14.00 – 18.00 hod.

08.00 – 12.00 hod.;
14.00 – 16.00 hod.
08.00 – 12.00 hod.;
14.00 – 16.00 hod.

Sobota

09.00 – 14.00 hod.

09.00 – 14.00 hod.

Úterý

Neděle, státní svátky zavřeno.

14.00 – 18.00 hod.

 Druhy jednotlivých vytříděných složek komunálního odpadu, které lze odkládat ve
sběrném dvoře:
 využitelné složky komunálního odpadu (papírové a lepenkové obaly,
plastové obaly, skleněné obaly, kovové obaly),
 textilní materiál (neznečištěné oděvy, lůžkoviny, záclony, apod.),
 objemný odpad (nábytek, koberce, lyže, kolo, aj.)
 odpad obsahující nebezpečné látky (barvy, lepidla, rozpouštědla, baterie,
aj.),
 biologicky rozložitelný odpad (listí, tráva, drobné větve, aj.),
 výrobky podléhající zpětnému odběru elektrozařízení - kompletní
(ledničky, mrazničky, mikrovlnné trouby, televize, PC, mobilní telefony,
úsporné žárovky, zářivky, aj.),
 výrobky podléhající zpětnému odběru (pneumatiky, baterie, aj.),
 stavební odpad (v omezeném množství).
 Vytříděné složky komunálního odpadu lze odkládat na sběrný dvůr v množství
obvyklém pro domácnost. Pouze objemný odpad lze na sběrném dvoře odevzdat
v množství 150 kg/rok/obyvatele nad 15 let; pneumatiky od osobních vozidel v limitu
4 ks/rok/osobu starší 18ti let a stavební odpad lze na sběrném dvoře odevzdat
v množství 200 kg/rok/obyvatele nad 18 let. Při vzniku většího množství stavebního
odpadu si musí občan zajistit likvidaci tohoto odpadu v souladu s platným právními
předpisy na vlastní náklady.

Vypracovala:
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