Pravidla pro ukládání zeminy a stavební suti
na mezideponiích Města Jevíčko
1) Město Jevíčko využívá pro svoje potřeby mezideponii
vytěžené zeminy na pozemku p. č. 4241/1 v k. ú Jevíčkopředměstí. Tato slouží pro přechodné umístění zeminy,
která může být dále využita (tozn. nesmí být znečištěna
komunálním a nebezpečným odpadem). Specifikace
druhu odpadu viz katalogové číslo odpadu uvedené
v tabulce níže.

2) Město Jevíčko využívá pro svoje potřeby mezideponii
vytěžené stavební suti na pozemcích p. č. 5365/1, p. č.
5365/2, p. č. 5367 a p. č. 5368 všechny v k. ú. Jevíčkopředměstí. Tato slouží pro přechodné umístění stavební
suti, která může být dále recyklována drcením a využita
pro potřeby města. Specifikace druhu odpadu viz
katalogové číslo odpadu uvedené v tabulce níže.

Město po předchozí dohodě a za souhlasu vedení
umožní občanům s trvalým pobytem v Jevíčku a Zadním
Arnoštově odevzdat na mezideponii takto definovanou
zeminu v množství max. do 5 tun. Pro účely stanovení
množství odpadu lze využít váhu v areálu HZS Jevíčko, a.
s. V případě většího množství zeminy podléhá souhlas
rozhodnutí rady města.

Město po předchozí dohodě a za souhlasu vedení
umožní občanům s trvalým pobytem v Jevíčku a Zadním
Arnoštově odevzdat na mezideponii stavební suť v
množství max. do 5 tun. Pro účely stanovení množství
odpadu lze využít váhu v areálu HZS Jevíčko, a. s.
V případě většího množství stavební suti podléhá souhlas
rozhodnutí rady města.

Odpady vzniklé podnikatelskou činností nebudou na
mezideponii přijímány. Žadatel - občan musí před
odevzdáním odpadu prokázat svoji totožnost, aby bylo
ověřeno místo trvalého pobytu Jevíčko nebo Zadní
Arnoštov.

Odpady vzniklé podnikatelskou činností nebudou na
mezideponii přijímány. Žadatel - občan musí před
odevzdáním odpadu prokázat svoji totožnost, aby bylo
ověřeno místo trvalého pobytu Jevíčko nebo Zadní
Arnoštov.

Bez předchozího souhlasu města je odkládání odpadů
přísně zakázáno pod pokutou 50.000 Kč. Odkládání
odpadů je též zakázáno mimo pracovní dobu MěÚ
Jevíčko, nebude-li dohodnuto jinak.

Bez předchozího souhlasu města je odkládání odpadů
přísně zakázáno pod pokutou 50.000 Kč. Odkládání
odpadů je též zakázáno mimo pracovní dobu MěÚ
Jevíčko, nebude-li dohodnuto jinak.

Z důvodu vytvoření finanční rezervy na údržbu
mezideponie rada města schválila následující cenu za
odevzdání odpadu. Platba bude provedena před vlastním
odevzdáním odpadu. Při odevzdání je občan povinen mít
u sebe doklad o úhradě, aby jej mohl prokázat určenému
pracovníkovi technické údržby, který bude odpad za
město přijímat.

Z důvodu vytvoření finanční rezervy na údržbu
mezideponie a případnou budoucí recyklaci stavební suti
rada města schválila následující cenu za odevzdání
odpadu. Platba bude provedena před vlastním
odevzdáním odpadu. Při odevzdání je občan povinen mít
u sebe doklad o úhradě, aby jej mohl prokázat určenému
pracovníkovi technické údržby, který bude odpad za
město přijímat.

Název odpadu Kód
podle Katalogu odpadu
odpadů
Zemina a
20 02 02
kameny

Charakteristika Cena
odpadu
občan
čistá zemina a
kameny z
výkopů

0,30 Kč/kg

Název odpadu Kód
podle Katalogu odpadu
odpadů
Směsi nebo
17 01 07
oddělené
frakce betonu,
cihel tašek a
keramických
výrobků
neuvedené pod
číslem 17 01 06

Charakteristika Cena
odpadu
občan
materiál z
1,00 Kč/kg
drobných oprav
pokud nejsou
znečistěné
např. olejem,
bez kabelů,
izolačních
materiálu,
lepenek

Kontakty Město Jevíčko: 461 327 810, vedeni@jevicko.cz

Schváleno na 20. schůzi Rady města Jevíčko dne 23. 9. 2015.
Účinnost těchto pravidel je stanovena od 1. 10. 2015.

