METODIKA OBSOUŽENÍ ZÁKAZNÍKA SBĚRNÉHO DVORU STRACHOTÍN
Příjem odpadu:
Občan Strachotína

Cizí fyzická osoba
Podnikatel

Verze odpadu:
➢ Biologicko--rozložitelný odpad (katalogové
číslo 20 02 01)
➢
➢

➢
➢
➢
➢

Směsný komunální odpad (katalogové číslo
20 03 01)
Objemný odpad (katalogové číslo 20 03 07)
Textilní materiál (katalogové číslo 20 01 11)
Jedlé oleje a tuk (katalogové číslo 20 01 25)
Elektrozařízení (mimo režim zákona o
odpadech)
Zářivky a úsporné žárovky (mimo režim
zákona o odpadech)

Odpad v přiměřeném množství přijmeme
ZDARMA. Do provozního deníku zapíšeme
jméno a adresu klienta, odhadní množství a
jako zaplacenou částku 0,- Kč.
Dle požadavku obce se nábytek (gauče,
válendy apod.) přijímá pouze oddělený od
čalounění a textilu. Čalounění se přijímá
jako objemný odpad zdarma a zbytek jako
dřevo dle ceníku.

Verze odpadu:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Stavební suť (katalogové číslo 17 01 07)
Pneumatiky (katalogové číslo 16 01 03)
Motorový olej (katalogové číslo 13 02 08)
Obaly obsahující nebezpečné látky
(katalogové číslo 15 01 10)
Stavební suť obsahující nebezpečné látky
(katalogové číslo
17 01 06) – především azbest
Dřevěné obaly (katalogové číslo 15 01 03)
Kovy (katalogové číslo 15 01 04)
Plastové obaly (katalogové číslo 15 01 02)
Papírové obaly (katalogové číslo 15 01 01)

Občan musí za tento odpad ZAPLATIT dle
ceníku:
Pytel
Kolečko zednické
Ruční vozík
Malý autopřívěs do 500 kg
Velký autopřívěs do 750 kg

20,- Kč
35,- Kč
60,- Kč
100,- Kč
150,- Kč

Jako potvrzení vystavíme příjmový pokladní doklad
obce Strachotín. Zakládáme stvrzenku, zákazník
dostane originál. Do provozního deníku zapíšeme
jméno a adresu klienta, odhadní množství a zaplacenou
částku.

Odpad
NEPŘIJMEME !!!
Do sběrného dvora přijímáme tento odpad:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Tuhý komunální odpad
Objemný komunální odpad
Stavební suť
Biologicky rozložitelný odpad
Dřevo
Nebezpečný odpad
Plast, papír
Sklo čiré a směsné
Pneumatiky na discích i bez disků
Textil

Zpětně odebíráme:
➢
➢
➢
➢

Baterie
Zářivky a úsporné žárovky
Tonery
Kompletní elektrozařízení

