Provozní řád separačního dvora - Mochov
Separační dvůr je určen pouze pro fyzické osoby – občany a vlastníky
nemovitostí v obci Mochov
Umístění separačního dvora: Sokolovská 37, 250 87 Mochov
Provozní doba:
Každou sobotu -

v zimním období
(zimní čas začíná poslední neděli v říjnu)
v letním období

od 10:00 – do 11:00 hod.
od 10:00 – do 11:30 hod.

(letní čas začíná poslední neděli v březnu)

Každou středu -

v letním období

od 17:00 – do 18:00 hod.

(letní čas začíná poslední neděli v březnu)

Provozní řád separačního dvora:
 Každý, kdo přiváží odpad, musí dodržovat provozní dobu a provozní řád separačního
dvora a musí respektovat pokyny pracovníka separačního dvora.
 Není možné, aby obsluha separačního dvora byla schopna identifikovat kdo je, a kdo
není občanem Mochova. Z tohoto důvodu má obsluha separačního dvora právo
požadovat předložení dokladu totožnosti ke kontrole trvalého pobytu. V případě, že
je odevzdáván odpad za občana s trvalým pobytem v obci Mochov, který se nemůže
osobně dostavit, bude předložen jak doklad totožnosti tohoto občana, tak i doklad
totožnosti odevzdávajícího. Pokud odpad odevzdává vlastník nemovitosti, který nemá
v obci trvalý pobyt, bude předložen výpis z katastru nemovitostí ke kontrole
vlastnictví nemovitosti v obci a dále doklad totožnosti odevzdávajícího.
 Občan, přivážející odpad se ohlásí u obsluhy separačního dvora a odpad odloží na
určeném místě.
 Občan, přivážející odpad se po separačním dvoře pohybuje dle pokynů obsluhy
separačního dvora.
 Obsluha separačního dvora vpouští do areálu vždy pouze dva zákazníky s jejich
odpadem.
 Obsluha prověří skladbu odpadu a určí místo vykládky.
 Po vyložení odpadu může vstoupit další zákazník.
 V případě neuposlechnutí pokynů obsluhy bude zákazník ze sběrného dvora vykázán.

V separačním dvoře nemohou občané odevzdat:
Nebezpečný odpad: oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny,
ředidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU baterie, monočlánky apod.
Mobilní svoz nebezpečných odpadů probíhá v obci 2 x ročně formou přistavení příslušných
kontejnerů.

V separačním dvoře mohou občané odevzdat:
Tříděný odpad
 Papír: noviny, časopisy, reklamní letáky, kancelářský papír, sešity, krabice, kartony,
lepenka; do tříděného odpadu nepatří mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír.
 Sklo: čisté (vypláchnuté) láhve od nápojů, skleněné nádoby, tabulové sklo; do
tříděného odpadu nepatří porcelán, keramika, kameny, drátěné sklo, zrcadla a
autoskla.
 Plasty: čisté (vypláchnuté) kelímky od jogurtů, krabičky od pokrmových tuků,
plastové nádoby a láhve, PET láhve (od nápojů), sáčky, fólie, výrobky z plastů,
polystyren; do tříděného odpadu nepatří plastové trubky a podlahové krytiny.
 Nápojové kartony (tetrapak): čisté (vypláchnuté) nápojové kartony od džusů, mléka,
vín apod.
 Vysloužilá elektrozařízení – velké spotřebiče: (pouze kompletní – nerozebrané):
lednice, mrazáky, myčky, pračky, sušičky, sporáky, televize, počítače, mikrovlnné
trouby, radia, magnetofony, gramofony, hi-fi věže apod.; malé spotřebiče: (pouze
kompletní – nerozebrané): fény, vysoušeče vlasů, kulmy, zubní kartáčky, holicí
strojky, masážní strojky, epilátory, vysoušecí helmy, zastřihávače vlasů a vousů,
žehličky na vlasy apod.
 Bioodpad: posečená tráva, plevel, větvičky, listí, zvadlé květiny, zemina z květináčů,
kůra ze stromů, ořez z keřů a stromů, drny, spadané ovoce (ukládány zde nesmějí být
potraviny).
 Textilní odpad – nepotřebný textil, párovaná nositelná obuv, funkční hračky.
Netříděný odpad
 Objemné odpady – sedací soupravy, křesla, pohovky, postele, válendy, matrace,
skříně (rozebrané), podlahové krytiny (koberce, linoleum), hadry, okna – pouze
vysklená a rámy rozebrané, ostatní odpad (židle, lyže, zrcadla).

Množství odpadu, které lze v separačním dvoře odevzdat:
Plasty:

0,5 m³/měsíc

Papír:

0,5 m³/měsíc

Objemný odpad:
1 m³/měsíc
Objemný odpad bude odevzdáván v rozebraném stavu, rozložený na kusy v opačném
případě bude počítáno množství v dovezeném stavu.
Na odvoz a likvidaci jiných odpadů nad rámec výše popisovaných druhů a množství je možné
u oprávněné osoby individuálně objednat kontejner, který bude přistaven a odvezen za
úplatu na účet objednatele (stavební odpad, demoliční odpad, vyklízení celých domů apod.).
Tento provozní řád separačního dvora byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 29.
09. 2015.
František Bouček, v.r.
starosta obce

