Svoz nebezpečného a objemného
odpadu.
Informujeme všechny občany, že je

PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO
nebezpečný a objemný odpad,

UMISŤOVAT
na místa svozu

PŘEDEM.
Odpad můžete osobně předávat svozové službě dne 5. 5. 2021 v:
15:00 - U bytovky

15:25 - Točna

15:50 - Před ČOV

U kulturního domu nebude, z důvodu opakovaného poškozování fasády a chodníku odkládanými odpady, možné odpad svozové
službě předávat.

Součástí služby není sběr, svoz a likvidace následujících druhů odpadů, které jsou zpoplatněny:
- Stavební a demoliční odpady (ostatní a nebezpečné - např. stavební suť, eternit, lepenka)
- Pneumatiky nákladní a zemědělské
Tyto odpady nejsou součástí poplatku za TKO.
Oleje a barvy lze zástupcům svozové firmy předávat pouze v uzavřených a označených
nádobách.
Porušení výše uvedeného zákazu je porušením Zákona č. 185/2001 Sb. (Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů) § 69 odstavce 2
PŘESTUPKY FYZICKÝCH OSOB Podle zákona 185/2001 Sb.
§ 69
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) se zbaví autovraku nebo umístí vozidlo vyřazené z registru vozidel v rozporu s tímto zákonem,
b) odloží elektrozařízení mimo místa k tomu určená nebo mimo místa jejich zpětného odběru.
(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpady mimo vyhrazená místa.
(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) převezme odpad do svého vlastnictví,
b) přepravuje odpad v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství o přepravě odpadů39) nebo nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852
nebo uskuteční přeshraniční přepravu odpadů v rozporu s povolením,
c) soustřeďuje odpad nebo s ním jinak nakládá na místech nebo v objektech, které nejsou podle tohoto zákona zařízeními určenými k nakládání s odpady nebo tato místa či
objekty za účelem soustřeďování nebo jiného nakládání s odpady pronajímá jiné osobě.
(4) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 20000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
b) 50000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
c) 1000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3.

Upřímné poděkování všem, kteří při minulém svozu dodrželi jak
zákonná nařízení, tak především normy slušného chování a
přinesli nebezpečný a objemný odpad až v době svozu. S velkou
radostí jsem na podzim poslouchal chválu na občany naší obce.
Ze srdce děkuji. Tomáš Černý – starosta.

