Provozní řád
sběrného místa obce Lochovice
vydaný v souladu s Obecně závaznou vyhláškou obce Lochovice č. 1/2015, o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Lochovice a vyhlášek
následujících.
1. Základní údaje o zařízení
Název zařízení: Sběrné místo obce Lochovice (dále jen „sběrné místo“)
Vlastník a provozovatel zařízení: Obec Lochovice, 267 23 Lochovice 77, IČO 00233528
místostarosta obce Mgr. Jaroslav Křivánek
Obecní úřad Lochovice, tel. 311 53 77 06, 311 53 77 52
Kontaktní osoba: Vladimír Císař, tel. 723 175 666
Otevírací doba: sobota 8 – 11 hod, středa pouze po předchozí tel. dohodě (723 175 666)
2. Účel zařízení
Sběrné místo slouží bezplatně občanům, kteří mají trvalý pobyt na území obce a chalupářům,
kteří mají nemovitost na území obce Lochovice a mají zaplacený poplatek za provoz systému
shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na
území obce Lochovice pro odpad pocházející z jejich osobní nikoli podnikatelské činnosti.V
případě nejasností je občan odkládající odpad na sběrné místo povinen obsluze sběrného
místa výše uvedené skutečnosti ve vlastním zájmu na požádání prokázat.
3. Pravidla pro přijímání odpadu
Sběrný dvůr obce Lochovice přijímá použité elektrozařízení a velkoobjemový odpad.
Sběrný dvůr nepřijímá nebezpečný odpad, komunální odpad, tříděný odpad (plast, papír, sklo,
kovy, šatstvo), stavební odpad a bioodpad (pro bioodpad je určeno sběrné místo pod lesem).
Sběr nebezpečného odpadu probíhá bezplatně pro občany formou svozů 2 x ročně ve
spolupráci fi AVE odpadové hospodářství s.r.o. Hořovice, kontejnery na tříděný odpad a
šatstvo jsou umístěny na několika veřejných stanovištích v obci.
Elektrozařízení
Sběrné místo přijímá následující elektrozařízení:
- veškeré domácí spotřebiče
- televizory, monitory, tiskárny
- zářivky, úsporné žárovky, svítidla
- baterie (primární články, dobíjecí baterie a akumulátory)
Elektrozařízení je možné přijmout pouze kompletní bez demontáže jakýchkoliv vnitřních
součástí.

Zářivky a jiná svítidla musí být mechanicky nepoškozená.
Odevzdané elektrozařízení se přijímá od fyzických osob v množství odpovídající jejich osobní
spotřebě.
Velkoobjemový odpad
Sběrné místo přijímá následující velkoobjemový odpad:
- sedací soupravy
- nábytek
- matrace, peřiny, polštáře
- lina
- koberce
- sanitární keramika (umyvadla, vany, toalety)
- lyže, jízdní kola, velká zrcadla a podobný odpad, který se ni v množství 1 ks nevejde
do klasické popelnice
Odevzdaný velkoobjemový odpad se přijímá od fyzických osob v množství odpovídající
jejich osobní spotřebě. Sběrné místo neslouží pro odběr velkoobjemového odpadu od
podnikatelských subjektů.
Sběrné místo nepřijímá:
- Velkoobjemový a nebezpečný odpad a elektrozařízení pocházející
z podnikatelské činnosti. V případě pochybností vždy rozhoduje obsluha
sběrného místa.
- Střešní krytiny
- Stavební suť, sádrokartony
- Minerální a skelnou vatu
- Odpad smíchaný s recyklovatelnými složkami (plast, papír, kovy, sklo), takový
odpad je občan sám povinen nejprve vytřídit
- Betony, cihly, dlažby a jiné interní materiály
- Radioaktivní látky
- Nebezpečný odpad (pneumatiky, rtuť a výrobky obsahující rtuť, tonery, léčiva,
oleje, asfaltové směsi, obaly znečištěné nebezpečnými látkami) – odpad se sváží
2x ročně na náklady obce
- Biologický odpad (sběrné místo pro biologický odpad pod lesem je v sezónně
otevřen dle rozpisu na vývěsních tabulích)
- Uhynulá zvířata
4. Závěrečné ustanovení
Tento provozní řád a pravidla pro provoz sběrného místa obce Lochovice se vztahují pouze
pro sběrné místo obce Lochovice a Obec Lochovice si vyhrazuje právo je měnit dle aktuální
situace. Pravidla a informace ke sběrnému místu jsou k dispozici občanům na sběrném místě a
webových stránkách obce www.obec-lochovice.cz.

Mgr. Jaroslav Křivánek
Pověřený místostarosta obce

