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Pravidla pro identifikaci a umístění sběrných nádob,
pro směsný komunální odpad
1)

2)

3)

Umístění sběrných nádob
a)

Komunální „směsný“ odpad se ukládá do sběrných nádob tak, aby bylo možno nádoby
uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával.

b)

Vlastník objektu, nájemce případně uživatel je povinen zajistit dostatečné množství
sběrných nádob.

c)

Poškozené sběrné nádoby nesmí být ke svozu přistavovány. Jedná se zejména o
poškození, které má za následek únik odpadu z nádob nebo špatnou možnost manipulace.

d)

Uživatel sběrné nádoby umisťuje nádobu (y) na stálé nebo dočasné stanoviště. Dočasné
stanoviště (okraj chodníku a pod) se zřizuje v tom případě, že stálé stanoviště není pro
svozovou techniku přístupné. Uživatel sběrné nádoby přistaví nádobu na dočasné
stanoviště nejdříve 12 hodin před odvozem a odklidí ji nejdéle do 24 hodin po vyprázdnění
na stálé stanoviště.

e)

Uživatel sběrné nádoby je povinen udržovat pořádek na stanovištích.

Identifikace sběrných nádob
a)

Každý uživatel systému sběru „komunálního odpadu“ obdrží při uhrazení vyměřeného
poplatku (dle platné vyhlášky nebo na základě uzavřené smlouvy) samolepící kontrolní
známku (dále jen „známku“).

b)

Sběrné nádoby určené ke svozu „komunálního odpadu“ musejí být řádně označeny
známkou na víku nádoby (poplatník využívající více než jednu nádobu musí nahlásit počet
nádob = počet vydaných známek).

c)

Platnost této nálepky je vždy od 1. 1. daného kalendářního roku do 31. 3. následujícího
1
roku, tedy 15 měsíců.

d)

Všechny nálepky mají evidenční čísla.

e)

Při ztrátě nebo poškození nálepky je nutno toto oznámit na obecním úřadě a požádat o
vydání nové nálepky.

Toto pravidlo je platné od 1. 1. 2012

Petr Kubíček
starosta

V Bolehošti dne 26. 11. 2010
1

Např. nálepka s uvedeným poplatným rokem 2011 je platná v období od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2012.

