Příloha č. 1 k OZV Č. 1/2015 Přibice
Nebezpečný odpad
Kód odpadu

Název

13 0208

Jině motorové, převodové a mazací oleje

14 06 03

Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

1501 10
15 0202

Obaly obsahujícíNL
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny
a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

160107

Olejovéflltry

1601 13

Brzdovékapahny

16 01 14

Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky

16 06 01

Olověné akumulátory

20 01 19

Pesticidy

2001 21

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

Příloha č. 2 k OZV Č. 1/2015 Přibice
Odpadový dotazník
ID stanoviště

Adresa stanoviště

I

I

Jméno kontaktní osoby ĺsprávce stanoviště
(Nehodící se škrtněte, zvolené zakroužkujte)

Email

I

I

Tel.:

I

I

Křížkem označte způsob jakým nakládáte s odpady. U každého bodu musí být jeden křížek
(u bodů 5, & 8 a 9 může být křížků víc).

1. Většina plastu jev našem případě
2. Většina skla jev našem případě
D vyhazována do nádoby na směsný odpad (popehiicefl vyhazována do nádoby na směsný odpad (popetnice).
D tříděna (sběrný dvůr, svoz přímo od domu).
D tříděna (sběrný dvůr, bílé a zelené kontejnery v ulici).
3. Většina papíru jev našem případě
4. Většina krabic od mléka, od džusu jev našem případě
Dvyhazována do nádoby na směsný odpad (popelniceD vyhazována do nádoby na směsný odpad (popelnice).
D používána na podpal.
D používána na podpal.
Dv létě tříděna a v zimně používána na podpal.
D tříděna (sběrný dvůr, svoz přímo od domu).
D tříděna (sběrný dvůr, školní sběr, svoz od domu). D krabice nemáme-nekupujeme takto balené mléko
ani džus.
5. Drobné elektrozařízení (telefon, žehlička, fén...) jev našem případě
D vyhazováno do nádoby na směsný odpad (popelnice).
D tříděno (sběrný dvůr, červené kontejnery v ulici, mobilní sběr).
D odevzdáváno na jiném místě zpětného odběru použitých elektrozařízení
7. Větší část textilu jev našem případě
6. Jedlý olej a tuk jev našem případě
D vyhazován do nádoby na směsný odpad (popehiice)O vyhazována do nádoby na směsný odpad (popelnice).
D vylíván do kanalizace.
D tříděna (sběrný dvůr, charita, kontejnery v ulici).
D tříděn (sběrný dvůr, mobilní sběr)
Dřešen jiným způsobem -napište jakým:

8. Kuchyňský odpad rostliného původu (slupky 9. Odpad z údržby zahrady (tráva, listí, kytky, atd.)
od brambor, od banánu, atd.) jev našem přípa
jev našem případě
D vyhazován do nádoby na směsný odpad (popelnice)C vyhazován do nádoby na směsný odpad (popelnice).
D kompostován (doma, sběrný dvůr).
D kompostován (doma, sběrný dvůr).
D dáván na hnojiště.
D dáván na hnojiště.
D zkrmován zvířatům.
D zkrmován zvířatům.
D tříděn do hnědých nádob (svoz od domu, kont. v ulfl. tříděn do hnědých nádob (svoz od domu, kont. v ulici).
10, Snižujeme produkci odpadů
(do políček níže uveďte způsoby, jakými snižujete produkci odpadů-jedno pole =jeden způsob,)
D ano
(políčka
níže zůstanou prázdná,)
D ne

Ii.
~2.

13.
14.
15.

I
I
I
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Příloha Č. 2 k OZV Č. 1/2015 Přibice
Odpadový dotazník
Čestně prohlašujeme, že
a) výše uvedená tvrzení jsou zcela pravdivá,
b) se odpadu nebudeme zbavovat neekologickým způsobem, jako je například spalování nebo odkládáni
na místa k tomu neurčená (tzv. černé skládky),
c) do tříděného odpadu nebudeme dávat odpad, který do něj nepatří. Např. sklo do plastu, textil do papíru atd.

Dále pak souhlasíme s tím, že:
a) město/obec může prostřednictvím pověřené osoby provést kontrolu, zda se na našem stanovišti nakládá s odpa
dem, jak uvádíme v tomto formuláři. Osobě pověřené obcí/městem umožníme nahlédnout do nádob na odpad
a zodpovíme všechny dotazy týkající se odpadového hospodářství.
b) obec/město může v případě potřeby nechat provést rozbor našeho odpadu.
c) nebudeme-H plnit výše uvedené závazky a tvrzení (všechny body tohoto formuláře) nebo neprokážeme-li
jejich plněni, bude nám v daném roce odepřen nárok na připsání bonusů.

To stvrzuje kontaktní osoba/správce stanoviště svým podpisem jménem všech účastníků systému
daného stanoviště

V.

.

.

dne
Podpis

Upozornění
Odpadový dotazník je pro dané čtvrtletíplatný, je-li odeslán běh em první poloviny daného čtvrtletí
např. je-li odpadový dotazník odeslaný až v březnu ~‘čili v druhé polovině]. čtvrtletí), bude platný
až pro druhé čtvrtletí.
2/2

-

Příloha č. 3 k OZV Č. 1/2015 Přibice

Inventura stanoviště

I

ID stanoviště

Adresa stanoviště

Jméno kontaktní osoby ĺsprávce stanoviště
(Nehodící se škrtněte, zvolené zakroužkujte)

Email

Tel.:

Účastník systému daného stanoviště souhlasí s tím, že:
a) svozová společnost STKO uchová jeho osobní údaje a rovněž souhlasí se způsobem ochrany osobních údajů STKO,
b) mu bude vdaném roce odepřen nárok na připsání bonusů/uplatnění úlevy na poplatku, bude-li byť ijeden identifikační
údaj chybný, neuvedený, popřípadě neaktuální tj. nenahlášen do 30 dnů ode dne jeho změny,
c) správce stanoviště má nárok na odměnu ve výši 0% z bonusů/úlev na poplatku připsaných účastníkům systému
daného stanoviště,
d) kontaktní osoba popř. správce stanoviště jeho jménem vyplní odpadový dotazník, který je závazný pro všechny
účastníky systému daného stanoviště,
e) nebude-li plnit závazky a tvrzení uvedená v odpadovém dotazníku nebo v inventuře stanoviště popř. neprokáže-li jejich
plnění, bude mu v daném roce odepřen nárok na připsání bonusů/uplatnění úlevy na poplatku,
t~ obec může prostřednictvím pověřené osoby provést kontrolu, zda se na daném stanovišti nakládá s odpadem, jakje
uváděno v odpadovém dotazníku. Osobě pověřené obcí/městem umožní nahlédnout do nádob na odpad a zodpoví
všechny dotazy týkající se odpadového hospodářství,
g) obec může v případě potřeby nechat provést rozbor odpadu vznikajícího na daném stanovišti.
Účastník systému daného stanoviště čestně prohlašuje, že:
a) níže uvedené identifikační údaje jsou zcela úplné a pravdivé,
b) na svozovou společnost STKO nebo prostřednictvím kontaktní osoby či správce stanoviště nahlásí každou změnu
identifikačních údajů nebo ji provede sám přes odpadový účet v sekci “Inventura stanoviště“ nejpozději do 30 dnů ode
dne, kdy ke změně dojde.
c) se odpadu nebude zbavovat neekologickým způsobem, jako je např. spalování
nebo odkládání na místa, k tomu neurčená (tzv. černé skládky),
d) bude dbát na kvalitu tříděného odpadu, tj. do tříděného odpadu nebude dávat odpad, který do něj nepatří, a bude dbát
na pořádek v okolí sběrných nádob.
Výše uvedené body účastník systému daného stanoviště stvrzuje podpisem.

Identiflkační údaje účastníků systému daného stanoviště produkujících odpad na daném stanovišti

Jméno

Jméno

VS/datum nar.

VS/datum nar.

Email

___________

V

ČasI______

Email

dne

_____________

dne

V
Podpis

Jméno

_______________________________

VS/datum nar.

Email

ČasI______
Podpis

Jméno

________________________________

VS/datum nar.
___________

V

ČasI_______

dne

Email

_____________

časI______

dne

V
Podpis

Podpis

Strana č
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Příloha Č. 3 k OZV Č. 1/2015 Přibice

Inventura stanoviště
Identifikační údaje účastníků systému daného stanoviště produkujících odpad na daném stanovišti

Jméno

_______________________________

VS/datum nar.

Email

Jméno
VS/datum nar.

Čas!________

______________

V

Email

dne

!

Čas~_____

_________________

V

_______

dne

Podpis

Jméno

_______________________________

VS/datum nar.

Email

Podpis

Jméno

________________________________

VS/datum nar.
____________

V

j

Čas!______
_______

Email

dne

I ČasI_____

______________

V

______

dne

Podpis

Podpis

Jméno

Jméno

VS/datum nar.

VS/datum nar.

J

Email

V

Čas~______
_______

I

Email

dne

V

dne

Podpis

Jméno

_______________________________

VS/datum nar.

Email

Podpis

Jméno
VS/datum nar.

____________

V

J

Čas!______
_______

I

Email

V

dne

_______________________________

VS/datum nar.

Email

Podpis

Jméno
VS/datum nar.

_______________

V

Čas!________

!

Email

V

dne

_____________________________

VS/datum nar.

Email

Podpis

Jméno
VS/datum nar.

____________

V

j

Čas~______

________

Čas!_____

Email

V

dne

dne

Podpis

Jméno

_______________________________

VS/datum nar.

Email

Čas~_____

dne

Podpis

Jméno

Čas!_____

dne

Podpis

Jméno

Čas!_____

Podpis

Jméno
VS/datum nar.

! ČasI______

____________

V

_______

dne

ČasI______

Email
V

dne
Podpis

Podpis
Struna č

(celkový počet strmi

)

Příloha Č. 3 k

OZV Č.

1/2015 Přibice

Inventura stanoviště
Vysvětlivky
Stanoviště skupina účastníků systému (/edna a více osob,), kteří odkládají odpady do společných nádob.
-

Jméno kontaktní osoby/správce stanoviště jméno osoby starající se o odpady (trvalý pobyt není podmínkou)
-

Adresa stanoviště adresa, na které se nacházejí popelnice resp. vzniká odpad Stačí ulice a orientační číslo.
-

Variabilní symbol účastníci systému daného stanoviště uvedou variabilní symbol (zkráceně VS)
uvedený na dokladu o zaplacení poplatku. Osoby, které nemají v obci trvalý pobyt, nevlastní rekreační
objekt nebo nejsou cizinci, nemají VS -pole VS bude prázdné.
-

Email slouží pro zaslání přístupového hesla do odpadového účtu.
-

Čas u účastníků systému, kteří za rok na daném stanovišti (‘doma,) spí více jak 182 nocL uveďte 1.
U účastníků systému, kteří za rok na daném stanovišti (doma) spí ménějak 182 nocL uveďte 0,5.
Např. u studenta, který bydlí na kolejích a domů jezdí na víkendy, uveďte 0,5. U chalupáře, který jezdí
na chalupu jen na víkendy, uved‘te 0,5.
U osob, které mají na adrese stanoviště trvalý pobyt a bydlíjinde tf na adresu stanovištějezdíjen občas
např. na Vánoce nebo nejezdí vůbec, uved‘te a
-

Identifikace nádob, do kterých účastníci systému daného stanoviště odkládají svůj odpad

Druh odpadu
Velikost
ID nádoby
Druh odpadu
Velikost
ID nádoby
Druh odpadu
Velikost
ID nádoby
Druh odpadu
Velikost
ID nádoby
Druh odpadu
Velikost
ID nádoby

_________________

___________________

_________________

_________________

___________________

_________________

_________________

____________________

__________________

__________________

____________________

__________________

_________________

_____________________

__________________

Druh odpadu
Velikost
ID nádoby
Druh odpadu
Velikost
ID nádoby
Druh odpadu
Velikost
ID nádoby
Druh odpadu
Velikost
ID nádoby
Druh odpadu
Velikost
ID nádoby

____________________

_______________________

_____________________

_____________________

_______________________

_____________________

____________________

_______________________

_____________________

_____________________

_______________________

_____________________

____________________

_________________________

_____________________

Vysvětlivky
Druh odpadu směsný odpad, plast, papír (bio odpad se neuvádí)
-

Velikost 120 lpytel, 110-120 1 malá plastová/kovová, 2401 velká plastová, 1100 1 kontejner
-

ID nádoby identWkační číslo nádobyje číselný kód (‘např. ISN00000I2S4,) uvedený na čárovém kódu
popř. čipu připevněném na sběrné nádobě.
-

Strana č

(celkový počet strait

)

Příloha Č. 4 k OZV Č. 1/2015

-

Přibice

Způsoby snižování produkce odpadů
1. Nekupujeme balené vody máme málo PET lahví.
2. Netopíme tuhými palivy nemáme popel.
3. Používáme jednu nákupní tašku.
4. Nebereme letáky máme na schránce nálepku „Nevhazujte letáky“.
5. Kupujeme větší balení přípravků, nápojů...
6. Kupujeme kvalitní výrobky, které déle vydrží.
7. Nepoužíváme jednorázové nádobí.
8. Nekupujeme plechovky (konzervy).
9. Nekupujeme noviny novinky se dovídáme na internetu.
10. Nekupujeme nápojové kartony mléko kupujeme v automatech, máme kozu.
11. Nakupujeme v množství, které skutečně spotřebujeme (věci, které použijeme).
12. Nakupujeme v second handech a v bazarech.
13. Používáme textilní pleny.
14. Opravujeme rozbité věci věci vyhazujeme, až už nejdou opravit.
15. V obchodech preferujeme méně zabalené zboží.
16. Kupujeme nápoje ve vratných obalech.
17. Obaly od potravin (nápojů) používáme vícekrát.
18. Nekompostovatelné zbytky (omáčky, kosti...) dáváme domácím zvířatům (slepicím,
praseti, psovi)
—

—

—

—

—

—

