INFORMACE PRO OBČANY A FIRMY
NAVŠTĚVUJÍCÍ SBĚRNÝ DVŮR V PŘEŠTICÍCH
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Občané jsou povinni obsluze předložit doklad o zaplacení místního poplatku za svoz komunálního
odpadu za příslušný rok vydaný MěÚ, popřípadě umožnit nahlédnout do občanského průkazu.
Při splnění těchto podmínek, mají občané s trvalým pobytem na území města Přeštice možnost
ZDARMA odložit prakticky jakýkoli odpad dle vyvěšeného ceníku.
Pokud doklad nemají, mohou si zažádat o duplikát na MěÚ. Pokud doklad mít nebudou, musí počítat
s tím, že si za odložení odpadu zaplatí dle ceníku pro platící občany a oznámí obsluze pro vypsání
příjmového pokladního dokladu jméno a adresu.
Občané, kteří nemají trvalé bydliště v Přešticích nebo místních částech, tudíž nemají příslušný
doklad o zaplacení místního poplatku, platí za uložení odpadu dle ceníku a obsluze jsou povinni
nahlásit jméno a adresu. Pokud s tím občané budou mít problém, pak musí pochopit, že budou ze
sběrného dvora vykázáni a uložení odpadu si budou muset vyřešit se svým obecním úřadem.
ŽIVNOSTNÍCI, kteří jsou současně i občany s trvalým bydlištěm v Přešticích a kteří neoprávněně
likvidují podnikatelský odpad jako občané, tudíž zdarma, nemohou od nás v případě kontroly orgány
ochrany životního prostředí či Krajského úřadu dostat žádné potvrzení o tom, jak likvidují odpad
z podnikání, který se musí posílat do ISPOPu (integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností).
Firmy a živnostníci, kteří chtějí ve sběrném dvoře likvidovat nebezpečné odpady, musí bezpodmínečně
ohlásit přepravu v systému SEPNO (systém evidence přepravy nebezpečných odpadů), který je
spuštěn od 2. 5. 2018. Proces ohlašování je uveden v zákoně o odpadech v § 40 odst. 1 až 5
www.sepno.cz
Ve chvíli, kdy nebezpečný odpad povezou na sběrný dvůr, musí mít s sebou Ohlašovací list
s identifikačním číslem, který si ze systému Sepno vytisknou.
Firmy musí obsluze podat správné údaje: IČO a číslo provozovny – evidenci posíláme do ISPOPu na
základě uvedených údajů, za špatné dodání informací naše firma nezodpovídá
ŽELEZO - jeho evidence podléhá zákonu a obsluha si musí zapisovat čísla občanských průkazů, jméno
a příjmení. Tyto údaje stačí obsluze nadiktovat.
ELEKTROODPAD mohou ZDARMA odevzdat všichni občané, pouze jej na sběrném dvoře musí uložit
na určené místo.
Ve sběrném dvoře je třeba respektovat instrukce obsluhy, tzn. bioodpad vysypávat z pytlů, nevjíždět
zbytečně vozem do sběrného dvora, když je u kontejnerů zajeto více aut, vyčkat na jejich odbavení,
sešlapávat kartonové krabice, atd.
Pokud dojde k neshodám s vulgárními, agresivními a nespolupracujícími občany, bude na sběrný dvůr
volána městská policie, která je oprávněna využít veškeré své pravomoci. K řešení podobných
problému mohou být použity i záznamy kamerového systému.

Děkujeme za pochopení, ZKS a.s.
Případné info či dotazy na email: hana.votavova@mariuspedersen.cz

