Obec Trojanovice

Vnitřní směrnice č. 1/2020
o určení podmínek pytlového sběru tnděného odpadu
I. Předmět úpravy

Tatovnitřní směrniceupravujepodmínky pytlového sběrutříděného odpadufyzickýchosobzapojených
do tohoto systému.

U. Zvláštní povinnosti lyzických osob zapojených do pytlového sběru tnděného odpadu

Fyzickéosobyzapojenédosystémupytlového sběrutříděného odpadujsoupovinny:
l) Odkládattříděný odpadvždydosběrnéhopytíe určenéhoprotukterou skupinutndenéhoodpadu.
2) Odpadodevaiávat řádně vytříděný, čistý, bezzbytkůpotravin čikontaminovaný nebezpečnými
odpady čilátkamijako např. motorové oleje, chemikálie, barvy.

3) Foliečiré,PĚTlahvea smésnýplastodkládatzmačkanédominimálnflioobjemudosamostatného
žlutéhopytleo objemu 120l.

4) Kartónovýpapír a ostatní papír složita oddělenězabalit dobalíku o miramální hmotnosti l O kg.
5) Nápojovékartónyodložitzmačkanédominimálního objemudooranžovéhopytle o objemu 801.
6) Všechnypytle k ukládámtnděnéhoodpaduřádnězavázata viditehěoznačit identifikační

samolepkou osobyzapojenédosystémupytlového sběrutfiděnéhoodpadu,kterouvydáosobám
zapojeným do systému Iříděného odpadu alarma Obecm úřad v Trojanovicich.

7) Odkládatpytle s tfíděným odpadem(plasty,nápojovýkarton)a balíky papíru vesběrnémdvoře za
Obecním úřadem v Trojanovicích č.p. 210.

III. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů

l) Poplatek za provoz systému shromažďováni,sběru, přepravy, třiděni, využívám a odstraňováni
komunáhuchodpadůstanovený dle § lObzákona6. 565/1990 Sb.,o místmch poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, je upraven samostatnou obecnězávaznouvyhláškou.
2) Fyzickým osobámzapojeným dosystémupytlového sběrutnděnéhoodpadunáleží bonus snižujícího
poplatek uvedený v odst. l tohoto článku směrnice (dálejen bonus) zatěchto podmínek:
a) včasné uhrazení ročního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,

b) dodržení minimálních objemových či váhových hodnot naplněných odevzdaných
sběrných pytlů k odkládáni vytříděného odpadu tj. hmotnosti 10 kg pro papír,
objemu 120l pytlůproplastya objemu 80l u pytlůpro nápojovékartony,
c) odkládáni tříděného odpadu v souladu s 61. II odst. 7 této směrnice,

d) označení sběrného pytle či balíku identifikační samolepkou fyzické osoby zapojené
do systému pytlového sběru tříděného odpadu,
e) dodržení zásady čistoty při třídění ve smyslu ustanovení či. II odst. l až 6 této
směrnice.

3) Výšebonususestanovujenásledovně:
a) novinya časopisy(balík min l O kg)
b) tříděné plasty(l 201pytel)
c) nápojové kartóny (801 pytel)

2 body při dovozu do sběrnéhodvora
2 body při dovozu do sběrného dvora
l body při dovozu do sběrného dvora

IV. Závěrečnáustanovení

Tatovnitřní směrnicenabýváplatnostidnempodpisua účinnostidne l.l .2021.

V Trojanovicíchdne 14. 12.2020

Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

Zastupitelstvo obce Trojanovice vzalo na vědomí na svém 14. zasedáni dne 14. 12. 2020.
Tato směrnice ruší platnost směrnice č. 2/2017.

