otevřený od 26. 9. 2018

Umístění: Vigantice, parc. č. parcela č. 314/32, k. ú. Vigantice u
parkoviště Základní školy a Mateřské školy Vigantice

Provozovatel: obec Vigantice
Zdenek Porubský – starosta obce
tel.: 725 121 180

Sběrný dvůr slouží bezplatně občanům s trvalým pobytem ve Viganticích a chalupářům, kteří vlastní
nemovitost v katastrálním území obce a jeho místních částí a mají zaplacen roční poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. (prokázat
se můžete ústřižkem složenky, popř. potvrzením o zaplacení vystaveným OÚ ve Viganticích)
Podnikatelé s trvalým pobytem v obci likvidují odpad ze své činnosti samostatně, nemohou odpad
z podnikání odvážet na sběrný dvůr.
Zařízení „Sběrný dvůr města Vigantice“ je obsluhováno jedním pracovníkem.
Provozní doba je stanovena takto:
1. dubna – 30. listopadu

1. prosince – 31. března

Pondělí

9:00 - 12:00

13:00 – 17:00

středa 9:00 - 12:00

středa

9:00 - 12:00

13:00 – 17:00

sobota

sobota

13:00 – 15:00

9:00 - 11:00

09:00 – 11:00

Ukládání odpadů bez souhlasu obsluhy a mimo otevírací dobu SD je přísně zakázáno.
Podmínkou přijetí odpadu je řádné roztřídění odpadu na jednotlivé části. Odpad je nutné roztřídit již
v domácnostech. Není v silách obsluhy odpad dodatečně třídit.
Občané se řídí pokyny obsluhy SD a musí respektovat veškeré značení a provozní řád SD, který je
k nahlédnutí u obsluhy SD a na www.vigantice.cz
Všechny odpady se evidují.
Po příjezdu na sběrný dvůr je každý povinen zastavit u kanceláře pro obsluhu sběrného dvora, vyčkat na
příchod obsluhy a předložit obsluze sběrného dvora občanský průkaz na svoje jméno,
ze kterého je patrné, že se jedná o osobu s trvalým bydlištěm ve Viganticích.
Obsluha sběrného dvora provede vizuální posouzení přijímaného odpadu, zjistí, zda se jedná
o odpad přijímaný dle provozního řádu do zařízení. Pokud obsluha zjistí, že se jedná o odpad, který není
povolen na sběrném dvoře přijímat, odmítne takový odpad převzít. O odmítnutém odpadu se pořídí
záznam, který se odesílá s hlášením na KÚ Zlínského kraje.
Přijímané odpady obsluha zváží, případně provede odhad hmotnosti.
Obsluha sběrného dvora ukáže občanovi, do jakého kontejneru nebo na jaké místo má jednotlivé vytříděné
složky odpadu uložit. Na sběrném dvoře je přijímán pouze odpad vytříděný dle níže uvedených druhů
odpadů.
Průběh vykládání obsluha sběrného dvora sleduje se zaměřením, zda jsou odpady občanem ukládány na
správné místo či do správného kontejneru. Obsluha nemá povinnost přijímaný odpad vykládat. V případě
znečištění areálu (rozsypaná hlína, větve, listí apod.) uvede občan místo do původního stavu.
Před odjezdem zapíše obsluha sběrného dvora přijetí odpadu od občana (jméno, příjmení, adresa, druh
odpadu, dle provozního deníku.)

Vytříděné složky komunálního odpadu:












papír - noviny, časopisy, lepenky, kartony, kancelářské papíry, reklamní letáky, knihy, krabice,
papírové obaly apod.
plasty - obaly od výrobků z plastů, PET láhve, kelímky, sáčky, fólie, polystyrén, plastové hračky,
plastové nádobí, zahradní nábytek, přepravky, květináče, kbelíky, plastové sudy apod.
kompozitní obaly - tetrapak
sklo – barevné, bílé, směsné
kovy - železné i neželezné kovy (trubky, tyče, dráty, plechy, příp. výrobky, které obsahují kovy)
objemný odpad - jedná se o odpad, který svým rozměrem, případně hmotností nevyhovuje
běžnému
periodickému
svozu,
neboť
jej
nelze
ukládat
do normalizovaných sběrných nádob – koberce, nábytek, textil apod. V případě většího množství
velkoobjemového odpadu bude doporučeno odpad odvézt přímo do SD ve Valašském Meziříčí)
biologicky rozložitelný odpad – tráva, listí, větve (z hygienických důvodů nelze přijímat odpad z
kuchyní a přípravy jídel apod.)
dřevo - větve, kmeny, nelakované a jinak povrchově neupravené dřevo: desky, prkna, fošny, střešní
latě apod.
pneumatiky - pouze pneumatiky z osobních automobilů a motocyklů a v omezeném množství, které
je stanoveno v provozním řádu sběrného dvora
nebezpečné složky komunálního odpadu - za nebezpečný odpad se považuje odpad, který
obsahuje nebezpečné složky nebo vlastnosti (toxicita, infekčnost, žíravost, hořlavost, škodlivost
zdraví).
Čistý stavební odpad – POUZE V OMEZENÉM MNOŽSTVÍ - do množství 0,5 m3 na domácnost a
rok - to, co zbude po drobné stavební úpravě. Jsou to cihly, ostatní zdivo, obklady, střešní tašky,
omítky, betony, výkopová hornina. Likvidaci většího množství si každý musí zajistit sám a na vlastní
náklady. Nesmí obsahovat příměsi – plasty, dřevo, kov apod.

Elektrozařízení – všechny druhy elektrických a elektronických zařízení používaných v domácnosti:
chladničky, mrazničky, pračky, myčky nádobí, sporáky, mikrovlnné trouby, televizory, počítačové
monitory, rádia, fotoaparáty, telefony, vysavače, fény, žehličky a další.
Pozn. Elektrozařízení je nutné odevzdávat kompletní! POUZE PRO ELEKTROZAŘÍZENÍ platí, že ho
mohou v rámci zpětného odběru odevzdávat na sběrném dvoře všichni občané bez ohledu na jejich
bydliště a dále podnikající fyzické i právnické osoby.
Světelné zdroje a svítidla – lineární zářivky, kompaktní úsporné zářivky, výbojky
Sklad nebezpečného odpadu I - Plechový uzavřený kontejner
motorové a převodové a mazací oleje
absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
obaly obsahující nebezpečné látky nebo obaly těmito látkami
znečištěné
rozpouštědla-původní obaly
pesticidy
barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující
nebezpečné látky
jiná nepoužitá léčiva neuvedené pod číslem 200131

130208
150202
150110
200113
200119
200127
200132

Sklad nebezpečného odpadu I - Plechový uzavřený kontejner
baterie a akumulátory (zařaz. pod 160601, 160602, 200133
160603
netříděné baterie a akumulátory
200133
olověné akumulátory
160601
zářivky
200121
Objemový odpad – plechový otevřený kontejner
-koberce, nábytek, textil
Stavební odpad – plechový otevřený kontejner
-zbytky cihel, tašek, zdiva, betonu, obkladů, rozvodů – bez nebezpečných příměsí
NE – AZBEST, ETERNIT, SÁDROKARTON, LEPENKA
Dřevo – plechový otevřený kontejner
Kovy – plechový otevřený kontejner
Sklo – sběrná nádoba o objemu 1 100 l,
Pneumatiky
Bioodpad – plechový otevřený kontejner
Papír, plast, sklo barevné, sklo bílé, kompozitní obaly (tetrapaky) – plastové kontejnery 1100 l barevně
odlišené dle druhu odpadu

Pro občany obce Vigantice, vydala obec Vigantice Doručení do každé domácnosti.

