OBEC PŘÍLEPY
IČO: 00639958
Přílepy č.p.46, PSČ 270 01
..................................................................................

Příloha č.1
k Obecně závazné vyhláška obce Přílepy okres Rakovník č. 1/2021
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Seznam stanovišť zvláštních sběrných nádob
na odpady oddělené z komunálního odpadu
na katastrálním území obce Přílepy okres Rakovník

1. Stanoviště za č.p.47 Přílepy (za budovou prodejny) pozemek p.č.1 k.ú.Přílepy
komodita
nádoba
barevné označení
počet nádob
(kontejner,iglú)/objem
Papír
1100 litrů
barva modrá
3
Plasty
1100 litrů
barva žlutá
5
PET lahve
Nápojové
kartony
Sklo
1100/1500 litrů
barva zelená a bílá
2
Textil
1100/1500 litrů
barva bílá s označením
1
TEXTIL
Kovy
1100 litrů
barva černá s označením
1
KOVY
Nebezpečný
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát
odpad
ročně do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených.
Objemný
odpad
Informace o svozu jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových
plochách, na webových stránkách obce Přílepy, tištěnými letáky, formou SMS zpráv.
2. Stanoviště č.p.46 Přílepy (OÚ Přílepy)
komodita
nádoba
(kontejner,iglú)/objem
Jedlé oleje a tuky
120 litrů
Zářivky
120 litrů
Drobný elektroodpad

barevné označení

počet nádob

barva červená
barva černá s označením
elektro

1
2

3. Stanoviště k.ú.Přílepy
komodita
stanoviště
Biologické 1. Sběrná nádoba o objemu 240 litrů, barva hnědá - jednotlivé domácnosti
odpady:
s možností kompostování na vlastním pozemku, nebo s následným odvozem na
kompostárnu Přílepy DAG Kněževes
2. Sběrné místo – přechodné umístění mezideponie - p.č.565 k.ú.Přílepy → s následným
odvozem na kompostárnu Přílepy DAG Kněževes
3. Velkoobjemový kontejner = označené příslušnou komoditou (BIOODPAD)
za č.p.47 Přílepy - občasné přistavení dle potřeby – formou zveřejnění na úř.desce úřadu
4. Kompostárna Družstva Agrochmel Kněževes, IČ: 47048565
(areál DAG Kněževes pozemek p.č. 285 k.ú.Přílepy, zeměpisné souřadnice: 50° 7´ 22.268" sš
13° 37´ 31.545" vd ),
v časech zveřejněných na úřední desce úřadu obce a na webových stránkách obce.

Přílepy dne 8.12.2021
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