SYSTÉM FUNGOVÁNÍ SBĚRNÉHO DVORA
1. VJEZD - zde vyčkejte, obdržíte informace a pokyny od správce sběrného dvora
2. NEBEZPEČNÝ ODPAD – odpad, který obsahuje nebezpečné složky nebo má
vlastnosti (toxicita, infekčnost, žíravost, hořlavost, škodlivost zdraví).
Zde odevzdáte: baterie, barvy, obaly od barev, vyjetý olej a kuchyňský olej, světelné
zdroje a svítidla - lineární zářivky, kompaktní úsporné zářivky, výbojky.
3. PAPÍR – noviny, časopisy, kartony, kancelářské papíry, reklamní letáky, knihy,
krabice, papírové obaly a podobně.
4. PLASTY – obaly od výrobků z plastů, PET láhve, kelímky, sáčky, fólie,
polystyren, plastové hračky, plastové nádobí, zahradní nábytek, přepravky,
květináče, kbelíky, plastové sudy a podobně.
5. ŽELEZO - trubky, tyče, dráty, plechy
6. PNEUMATIKY – pouze pneumatiky z osobních automobilů a motocyklů a
v omezeném množství 8 ks pneu / domácnost za rok.
7. 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 Vsetíně.
8. ELEKTROZAŘÍZENÍ – všechny druhy elektrických a elektronických zařízení
používaných v domácnosti: chladnicky, mrazničky, pračky, myčky nádobí, sporáky,
mikrovlnné trouby, televizory, počítačové monitory, rádia, fotoaparáty, telefony,
vysavače, fény, žehličky a další. Všechna zařízení je nutné odevzdávat kompletní.
Kompozitní obaly – tetrapak
Barevné kovy - hliník, měď, kabely
9. DŘEVO – větve, kmeny, nelakované a jinak povrchově neupravené dřevo: desky,
prkna, fošny, střešní latě a podobně.
10. SKLO – barevné, bílé, směsné.
11. STAVEBNÍ SUŤ - do množství 500 kg na domácnost a rok. Likvidace je
zpoplatněna cena 2,50 Kč/kg. Jedná se o 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 plastů, dřeva, kovů a podobně.

ZÁKLADNÍ INFORMACE:
Sběrný dvůr slouží občanům s trvalým pobytem v Bystřičce a dále majitelům
chat v katastrálním území obce Bystřička, kteří mají uhrazen roční poplatek za
sběr a odstraňování komunálních odpadů.
Od podnikatelských subjektů v současné době přijímáme pouze zpětný odběr,
tj. plasty, papír, kovy a elektroniku.

PROVOZNÍ DOBA:
Středa 14:00 – 18:00, sobota 8:00 – 12:00

SBĚRNÝ DVŮR
BYSTŘIČKA

v provozu
od 18. května
2019

POSTUP PŘI PŘÍJMU ODPADU
Podmínkou přijetí odpadu je řádné roztřídění odpadu na jednotlivé části. Odpad
musí být vytříděn na jednotlivé komodity již před jeho předáním, protože 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 a na webových stránkách obce www.bystricka.cz/sberny-dvur.
Po příjezdu ve směru od železničního přejezdu nebo autobusového nádraží na
sběrný dvůr je každý povinen zastavit u kanceláře obsluhy SD, vyčkat na
příchod obsluhy a předložit obsluze SD průkaz totožnosti nebo doklad o
zaplacení poplatku za komunální odpad, ze kterého je patrno, že se jedná o
osobu s trvalým pobytem v obci Bystřička nebo majitele chaty.
Obsluha SD provede kontrolu přijímaného odpadu, zda se jedná o odpad
způsobilý dle provozního řádu Sběrného dvoru. V případě, že se jedná o
odpad, který není povolen na sběrném dvoře přijímat, nebude tento odpad
převzat. Sběrný dvůr nepřijímá tyto materiály: AZBEST, ETERNIT,
SÁDROKARTÓN, ASFALTOVÁ LEPENKA. Tyto materiály si občané zlikvidují
na vlastní náklady u firmy Technické služby s.r.o. Vsetín Bobrky.
Obsluha sběrného dvora ukáže občanovi, do jakého kontejneru nebo na jaké
místo má jednotlivé vytříděné složky odpadu uložit. Následně si občan vyloží
odpad na určené místo. V případě znečištění areálu (rozsypaná hlína, větve,
listí apod.) uvede občan místo do původního stavu.
Před odjezdem zapíše obsluha SD přijetí odpadu od občana (jméno, příjmení,
adresu, číslo občanského průkazu) a vystaví občanovi potvrzení o druhu a
množství přijatého odpadu (stanoví se vážením nebo odhadem).
Součástí sběrného dvora jsou i velkooobjemové kontejnery na BIOOODPAD
rozmístěné přímo v obci. Mají sloužit k ukládání trávy, listí, bobků a štěpky.
NIKOLIV K ODKLÁDÁNÍ VĚTVÍ, STROMŮ A JINÝCH ODPADŮ. Kontejner je
pak rychle naplněn a musí se častěji vyvážet a především ručně třídit.

VĚTVE A STROMY PROSÍME VOZTE KE ZPRACOVÁNÍ DANIELU
KOVÁŘOVI, BYSTŘIČKA 103, tel. 734 684 276

středa 14.00–18.00, sobota 8.00–12.00 hodin
Areál u vlakového a autobusového nádraží
Provozovatel: Obec Bystřička, Odpovědný pracovník: Jitka Podešvová

Tel.: 732 185 002

