Příloha č.1 k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2012

Provozní hodiny na
sběrném dvoře
Rouchovany
Středa od 1.11 do 30.3 v době 12,0016,00.
Středa od 1.4 do 30.10 v době 13,0017,00.
Sobota celoročně od 08,00 do 13,00hod.

Na sběrný dvůr je možno vozit jakýkoliv odpad.
Na větším množství uložení stavebního odpadu je nutno se
předem domluvit individuálně
Občané mající trvalý pobyt v obci Přešovice mají ročně na
jedno číslo popisné trvale obydlené jednu návštěvu
sběrného dvora zdarma (množství není omezeno).
Každou další návštěvu během kalendářního roku si musí občané
uhradit sami v ceně 140,-Kč za jednu návštěvu sběrného dvora.
Obecní úřad Přešovice si vede evidenci návštěv sběrného dvora.

Příloha č.2 k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2012
Stanoviště sběrných nádob pro tříděný komunální odpad
v obci Přešovice
PAPÍR
modré kontejnery
SKLO BÍLÉ
bílé kontejnery
SKLO BAREVNÉ
zelené kontejnery
PLASTY A
NÁPOJOVÉ KARTONY
žluté kontejnery
KOVY
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
BIOODPAD

1 kontejner u obchodu
1+1 kontejner u obchodu a obecních bytů
1+1 kontejner u obchodu a obecních bytů
3+1 kontejner u obchodu a obecních bytů
uložení v obecním dvoře č.p.1
sběrný dvůr Rouchovany

Použití kontejnerů pro tříděný komunální odpad

•
•
•
•
•
•
•
•

PAPÍR

SKLO

PLAST

Ukládá se:

Ukládá se:

Ukládá se:

• láhve od nápojů bez
kovových či
plastových uzávěrů
• sklo barevné
• velké skleněné střepy
• tabulové sklo

• plastové obaly
• igelitové tašky a sáčky
• PET láhve –
sešlápnuté s víčky
• kelímky od jogurtů a
jiných potravin
• PEHD obaly, plastové
obaly od šamponů,
mýdel, mycích,
čistících a pracích
prostředků
• nápojové kartony od
mléka, džusů, vína
apod.

noviny
časopisy
knihy, brožury, sešity
rozložené papírové
krabice
čisté papírové obaly a
sáčky
karton
reklamní letáky
kancelářský papír
Nikdy nedáváme:

• použité papírové
kapesníčky, ubrousky
• uhlový papír
(kopírovací)
• voskový papír
• mastný papír

Nikdy nedáváme:
•
•
•
•

zrcadla
drátěné sklo
keramika
žárovky, zářivky,
výbojky
• televizní obrazovky
• automobilová skla

Nikdy nedáváme:
•
•
•
•
•

guma, pneumatiky
molitan, kabely
podlahové krytiny,
lina PVC
textil z umělých
vláken
nádoby od léčiv

