Obec Vrbátky
Provozní řád sběrného dvora ve Vrbátkách … (na adrese Vrbátky 293)
I.

Úvodní ustanovení

1.

Vlastníkem a provozovatelem sběrného dvora je Obec Vrbátky, sídlem Vrbátky 41, psč 798 13, IČO
00288934

2.

Tento provozní řád určuje zásady pravidla pro dočasné ukládání odpadů v areálu sběrného dvora.

3.

Provozní řád je závazný pro všechny občany využívající služeb sběrného dvora.
Všechny osoby vstupující do areálu sběrného dvora musí dbát pokynů obsluhy, podřídit se její kontrole a
předložit požadované doklady.

II.

Provozní pokyny

1.

Provozní doba :

Středa
Sobota

2.

V areálu dvora platí zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm, ukládání doutnajících či hořících
hmot.

3.

Všechny osoby musí dbát na to, aby svou činností v areálu sběrného dvora nepoškodily jeho technické
zařízení, a musí dodržovat zásady ochrany zdraví při práci.

4.

Řidiči jsou povinni dodržovat zákon o provozu vozidel na pozemních komunikacích, dodržovat dohodnutý
systém dorozumívání při otáčení a couvání.

5.

Je zakázáno ukládat nebezpečný odpad a jeho obaly! Např. eternit, nebezpečné chemické látky, jedy,
barvy, oleje, postřiky apod.

6.

Povoleno je ukládat bezplatně objemný odpad, biologicky rozložitelný odpad z rostlin, pneumatiky,
elektrospotřebiče bez demontáže, chladničky bez demontáže.

7.

Za úplatu je možno ukládat stavební suť v omezeném množství, okna včetně zasklení, asfaltový papír a
lepenku.

15:00 - 18:00 hod.
8:00 - 12:00 hod.

Ceník za ukládání odpadů:

odpad
Stavební suť

Okna zasklená

Asfaltový papír a lepenka
Důležitá telefonní čísla:
Provozovatel – obec Vrbátky:
Tísňové volání:
Hasiči:

množství
1 kg
18 kg – 10 L („kbelík“)
120 kg – 70 L („stavební kolečko“)
750 kg – 400 L („přívěsný vozík“)
1 kg
okno kastlové malé … 5kg
okno kastlové velké … 10kg
okno panelové …
25kg
1 kg

582 382 063
112
150

cena
0,84 Kč
10,00 Kč
50,00 Kč
300,00 Kč
2,00 Kč
10,00 Kč
20,00 Kč
50,00 Kč
5,00 Kč

Policie ČR:
Záchranná služba:

Schváleno Radou Obce Vrbátky dne 4.3.2020, bod usnesení 327, s datem účinnosti ode dne schválení.

158
155

