Sběrný dvůr odpadů
Golčův Jeníkov
Adresa :
Golčův Jeníkov, ulice Za Parkem, parcelní číslo:268/3

Otevírací doba:
středa

900 - 1200

1300 - 1700

sobota

800 - 1200

1300 - 1600 (první a třetí týden v měsíci, upřesněný v rozpisu na provozovně)

Pravidla pro uložení odpadů ve sběrném dvoře
Do sběrného dvora (dále jen SD) je možné ukládat pouze odpad povolený Provozním řádem,
schváleným krajským úřadem v souladu s prováděcími vyhláškami: č. 381/2001 Sb. a
č.383/2001 Sb.
Občané, kteří mají uhrazený poplatek za odpady pro aktuální rok Golčově Jeníkově, Skryjích,
Podmokách, Vlkanči, Zvěstovicích a Nové Vsi u Leštiny, mohou tento odpad ukládat do
sběrného dvora zdarma.

Odpad, který je povolen ve SD odkládat:
Jde především o odpady z katalogu odpadů skupiny 20 – komunální odpady = odpady
z domácností.(Vyhláška MŽP 381/2001 ve znění později vydaných předpisů.)

druh odpadu
objemný odpad
papír a lepenka
plast, kompozitní obaly (tetrapak)
sklo
kovy
dřevo
jedlé oleje a tuky
Zpětný odběr
oděvy
elektroodpad
baterie
chladící zařízení
pračky, sušičky

druh odpadu
pneumatiky pouze z provozu domácnosti
olověné akumulátory
motorové oleje
cihly, beton: vše do 100 kg
nepoužitá léčiva
rozpouštědla, obaly od barev
kabely, izolační materiály, bojlery
Zpětný odběr
světelné zdroje (žárovky, zářivky….)
sporáky
elektrospotřebiče
lednice
televize, monitory

Odpad, který není povolen ve SD:

Kam tento odpad uložit:

eternit
azbest
lepenka - IPA
asfalt, živice
materiály obsahující výše uvedené složky
autodíly, autovraky

skládka AVE v Čáslavi
skládka AVE v Čáslavi
skládka AVE v Čáslavi
skládka AVE v Čáslavi
skládka AVE v Čáslavi
Autovrakoviště Nohejl G. Jeníkov

kal ze septiků a žump

VAK Havlíčkův Brod, provoz G. Jeníkov

Pokyny pro návštěvníky sběrného dvora:
1) Do areálu se smí vjíždět pouze na pokyn pracovníka sběrného dvora (dále jen SD).
2) Pracovník SD může určit pořadí jednotlivých návštěvníků podle množství a druhu
ukládaného odpadu a stupně jeho roztřídění.
3) V areálu sběrného dvora může být pouze jedno vozidlo. Pokud je přítomen i druhý pracovník
SD, mohou být v areálu auta dvě.
4) Do areálu se vjíždí vpravo na nájezdovou váhu, kde je nutné vyčkat na příchod obsluhy,
která prověří, zda občan může předat své odpady. Toto se prokážete platným občanským
průkazem (nebo jiným dokladem s uvedením trvalého bydliště), smlouvou o nabytí
nemovitosti, výpisem z katastru nemovitostí nebo nejjednodušší způsob je předložit doklad o
úhradě místního poplatku za odpady.
5) Pracovník SD provede vizuální kontrolu dovezeného odpadu.
6) Veškerý odpad musí být roztříděný a minimalizovaný. To znamená: papírové krabice, kartony
– rozložené, plasty – plastové výrobky, plastové obaly – sešlápnuté; stavební odpad bez
kovových využitelných částí, bez plastů, skla a podobně. Toto rozebírání a třídění musí být
provedeno mimo areál sběrného dvora z důvodu zajištění odpovědnosti za bezpečnost
v areálu SD.
7) Dřevěné a dřevotřískové výrobky je třeba zbavit jejich součástí, tzn: skla, kovů, plastů a
minimalizovat jejich objem před odložením na SD.
8) Pracovník SD může odmítnout přijetí odpadu při nesplnění předchozích podmínek.
9) Jiné odpady než povolené provozním řádem SD je pracovník dvora povinen odmítnout.
10) Odpad je nutné ukládat do příslušných kontejnerů, boxů, klecí, domků a sběrných nádob dle
pokynů obsluhy SD.
11) Návštěvníci SD jsou povinni si po sobě uklidit nečistoty po nich vzniklé v areálu.
12) V případě, že jsou odpady špatně vytříděné, je pracovník SD oprávněn požadovat zjednání
nápravy.
13) 1/4 hodiny před koncem otevírací doby se SD zavírá a kompetentní pracovník provádí úklid.
14) V případě porušení pokynů pracovníka SD můžete být vykázáni z prostor sběrného dvora.

DĚKUJEME ZA DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL SBĚRNÉHO DVORA
A TĚŠÍME SE NA VZÁJEMNOU SPOLUPRÁCI.

